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RESUMO 

o controle como obstáculo à ação do administrador público reflett con, 1J:lStan:8 

propriedade o tema da presente monografia voltada para este importan"8 PrIf:,: :;:;;0 c:::: 

administração, restrito, no entanto, à área federal, procurando abordar as t";',dêr,r 'ó;S Jr~a 'C: 

do governo no tocante às recentes medidas controladoras destinadas às er AeS3~ él:a 

Pretende-se, como finalidade, pôr em desté'que os exce: :)s e os àSpE:' .:;~ 0 . . :0 

do controle que 9stão afetando o rendimento p 2 criatividacc das emprE:Séi ('';''. 

preju ízo para a comunidade de maneira geral. 

Já que o governo optou pelo sistema de economia mis: nu :::jual SE: dL 

ação governamental no dom ín io econômico, en" :gualdade de (,,\'1-.: ções c. 

privada, com vistas em agilizar o p'ocesso de dcsenvolvir~~3r' '. é!:' :::mpes,,' bIc', 't;' 

papel destacado neste contexto cor'o seu melh( ,.strumen+', 08~:a formd. ::.i:::JG .;,; 

d constituir-se inc,)erência qualquer tipo de açãc .imitadora ''?rciC~il pelo ç:jl/e'0~ ':; 

lação às suas emp-esas, que necessitam de autor "m;a e f:sy.~. .,au a fim ele C'urifJ 'tO: 

seus objetivos reali~ando com efic2c;~ a gestão de ~ '...'5 negá's'es 

No desenvolv:mento do traoair:, dando-Ihe,..:.,~;jêi'c\( 

le dos entes descentralizados, suas;:: !gens e prifl' loais CdL: 

ilustração e como subsídio ao el'Cê 'linhamentc da qUf::~ .. 

outros pa íses no tocante a sistemas 8 con trole '~,: Sfn'yn: 

atingir o cerne da ~roposição levantdda, ou seja, 

tederal. com anális9 e consideraçõe:: sobre o JlG ") mccE:' 

visa compatibilizar as ações de SU3é E'f1presas C~Jfr: \-, ularc. ' 

Procur a·se também mostrar que dS irn~iicaç( 

concentrador de ccntrole envolvem, latuféJlrf!9r'tt 

1Iole versus eficácia - de certa forma Incor,CliicJv' 

em face de determin.'ldos ajustament )s, podem ser r, . 

Por fim, sugere-se a necessidad:; de introduzir 

voltado, predominar temente, para :lS finalidades, 

' __ ri l_ .. :; 

.. 5 P' ,. , 

cácla e objetivos sociais, que possa,8fvir melhor ( ':'~Y)()re::)(:b 

ao próprio governo, assegurando-se 3S empresas o,, ;j Uf ,jU te 

ação empresarial, serl preju ízo, é C:.3ro, dos planú" '.Jl1ai-.: 

eXi';[if cúi'lullando os aspectos de pai :tica pública 8n" idos. 

:~rl,'JçJO .A. T ítu-::, cL 

,lU :al -- t.)1 f-

!,", -., 
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1. INTROC ,~çÃO 

1.1 Visão geral do tema de f-'.:udo e sua ir' ,ar';: 

A própria existência humana em sociedad,' está s'c:jell . r O"r 
I 'J _ 

bre seu relacionémento, disciplinar>do-o, a fim ,_8 que S6 pOS - cC"-'-'2~lW 

tão desejada, Os instrumentos que para isto s· utiliza sãe ')1"";0, éi 

aplicados uniformemente segundc as necessic~des sociais'ec~ ~S-:, 

de caráter norrTativo, disciplinadc- e indutor as ações h:.1 r'é.. 

tornaria impraticável, gerando, a:é, o caos,-::') termos t 
rambém que as leis da física " ':.'a biologia ~ )ssuem seus ,c 

reguiacão. Da mesma forma, c. 2~ividade ecoSmica é reg' 

v" 

e, segundo ° sistema de produçe'J adotado, 

í:m d:" restabe:-:::cer o equilíbriJ 'ompido em 

'3 a influêr,o ~', ~, _, 

';:e da dispa J(h..C.!' 

(I campo ,:le aplicação e ó'C0:1ce da ativle 

dO oc,etivo singelo do presen:e trabalho, O~ 

Gas er'1presas públicas federais nú 1.0cante Q, 

nance (O e de desempenho. 

) Estado, em todas as <;:Jas,::xtelio';, , 

,~::- de CO'1'.~( 

-e :Jrendl? 

O. G !ern 

suas ~;.J!t;plas e c,)mpiexas Tmçi)8s. utiliZe ,c~:,' 

a(~ãú, demonst'ando cabalme:':e 3 S'_2 efetlv( "'l;Jo"à:'c:. 

OI ::id!' z ações (' urna manei ra c,'-;fcd. 

':"5 organ,zações, por seL lado, valem-s8 sontro',,' 

:az " ' seJ~ "Jócios. a segUi ,r;ça de seus t' ment(y 

'eiJ (;'1"',) ag:"1 te corretivo, U"8;Hadür e infi ~.üvü rj2~ 

,Jnl esclarecimento mie ;;~ürta'se 0(. tc; 'Oi: " 

(J" J f>rTl de nor'tear, dora\ ":13, o enca rn ' lo ,lê ., 

.:;t::',' '!o iato do termo, são E ~[,jades da ;~,1i istr,.iç}," 

-l,) :.rn a S0" participação lta! ou parc., ' ',lCldas (_, 

p: ,,,, -.lO e qu::' se 'Jrestam àc "ecucâo ~8 e:;1atél'~ 

ml~u. as empre:,dS públicas;érí li,]') re::, E:: q:, 

Jií''- O 851'Jdo se v0lta, Pi ,'~" :lderé'.'ntf"'''1': Vii é.i ,.:l 

~;,1 e 3~ :)'_~<':'It'dddes de ec "cfrila rr"ste·l:,Yllé': \ 

tdi SPc,i, 

';5 eIYlP'8SdS públicas ,,~; ',,'aT ó r)'", nl::u'~é:< 

J"':':o 's Si'),Ulkl pol íticos. cu' ':.'é.,'C 11 'C: , ' no en" 

,-,)"C' cunse,jüência natural." '<j~,r!a e\i' 30 h;')' ~!' 

/0. .. f, 

le 

, , .12 

:;, .0· 

• ,j 

ci,;, , Surglranl e cresceral~', "~'lielar:lel,t~ "> ernp'8c,( 

':]i "::; ",\.jeste sentido, "rni< _. C',LerlL 

" ,~s, c !Od!mente as I:rans-

;rIlC,idClündi no S8L: in.Justria! 

I 
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i 
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está representado pelas empre::LJ públicas, E Iquanto, éb i--'Irlcq:.'ais empr8sas pr"aCJé:J: ,ãe 

predominanteTlente, de capltai , ,trangeiro".l 

Ao inter~tar-se estabelecerJma seqüênc :3 lógica, um ~(jtarTIenlO racional óCJ ,ró::,·"inG, 

procura-se, p:-eliminarmente, examinar o knômeno daJE:sc8:1tralização adml'-,;~"d":él, 

uma das suas exteriorizações, buscando o 'lmago da qt....stão proposta, analiséJ:-iCJ'/~": a5 

razões e os tundamemos da op,;ão por part~ do Estado,_ Je recaiu, em última d,dl'.o:.: no 

modelo "empresa pública", COLiO instrume: tG de ação ~ ;e agilização da rr,áq~. 'ó ;:.;'~- -

níslrativa estatal corn vistas à co, ·secução dos Tais amplos. /J~!I\rJs nacionais. 

Desta forma, são vistos. s fundamer JS de natG' a bl)nÔrnICC-soCléJI t pc, ~'c..~ 

administrativo da criação das te i'lpresas púb ,..:as, sua fllll 'J _ :-no ag8ntes de'J:.:scr'l. J! ,

mento econômico-social e se~rança naclc ~aIS, aliás, ( '0 :ma opç.ão C(;iI.c - ,c" ',:- 'ja" 

nações em fase de desenvolvime 'lO nos paíse::; do terceiro: und,~) 

Restring~-se, Dois, o estlJLJ na área de controle, ~j( ,'nb'~\) da administla.:d,-, :> 

trallzada, sua conceituação e ( 'isslficação,: j~ntro eL. a a:-'álise e consicJeré:_C~es "jOle 

o controle da:; empresas púbki.' no sentido ,to. du dras 

Num erfoqu8 purarnent<: 3cadêmico, '[\éllisa-se ,'~.'aniZ:lCélO, fundamen:):), ',:j811-

\lOS e pressupostos dos contro"'3 interno e·", 8rno, ~. '.:' :'ecid,rnentt:., o:::. aspeCi ,~ u·,-.. a",· 

trole financeiro dos órgãos d8Sl ~ntrdlizados, .. ~ ~;~:J Q; rpu- ~e rf]'-.Jiêlli1t;;'i:::;ão. 

Sem perder os contorno"ixados no .. 

Li.:) controle, suas maniiesta-;:õt:; e tendênci,.:>, !Je-Y 

d'J em alguns países, come arco refere do.' 

cuncl usões. 

No tOCé:nte ao tema c(rr~ 3! da tese, 

retrtzes) atuais cio controle t.' 1S seus reflE 

en1Jr\l0, o que ,. question,:;,-n termos, r 

anál;::'ij iserna Uc.: sistema e18 ( 'ltrole u1i!i. 

é que determinaJa:::. e, pos::;'; ilente, even 

bela doutrinêl eJo L~onlrole, c:, io cllandu 

;:Jrt:"xupando-se ;'U!s com d i'Y Id, em detr i· 

ilk" l 

:\Jesse sen lido, tt-rl tar -S8-

r','3l:ac!ores púb, l.US federô!S 

:"Sd istlCas, \e'n-:ê,iT, a robust·" 

·:-;Ilcontrar " 

ôdrnínlS1, 

~tldCJS PC! 

I "[studio ,obre ei regime!' le~1a' 'j iá, -:;.:í-If: 

c· 

l .... '~ 

': 1 r .~ 

)'t-

":,~·S(: a upo -' .. lddo c,rnpClr',é".'t) 

; :r"laner1') que 'J(:-"i re>~c>en

:-)t~: '_ ~~U~~e.·i~r.': C.Of:' :)n~t;~ ~~as 

(l<J~ Cl [JaçeJ " =J o jrnl-

',:J ; (' .:rnaCj( .... 0i ss 
J! " ( I I r rl~ ij ., -.,-: r ) ~'-a-

r :)P'~:;. .. 'Jé C ':.J l~-,~E:C-

i fri._ ., 
~1':.1 ":CiO-

" 

I I !',,/t -:;:) jeSSl: ,ji , ;; te::" 

Sê;:;", alá de la r~\;i5ta Dereche l.~ • Ip· . .,gr"ck·" ',NOVI\:f'1l' leI S '3, p. i f 



(jlfic~;!tando-Ihe a ação empreSéJ ial, limitanL' , 8 rendiiné - J c. \~1ir.',~;, pu:, o. ::-.rr, 

ine0ci',eis prejuízos para a economia e adminis~':,.:::3ü púbiic;: 

Uma exposição de parâmetros e ensinarlentos da sã ,J' ;;·iEJ'- oTI re1e)':c c' as, 

sertiva de que um sistema de c:mtrole total/Dente cel'~ra ~acJc) '~Cc'j' liZélOO. ~A 'S',;VO 

aos órgãos públ icos em geral, pr20cupado com a legal idade " d::-,C',;'-' a me r!'. ,: f-.· '·a· s, 
não é indicado para aplicação 2'::' empresas públicas oper: 0n" as .::;:, S merc'(';':'. ::i'" 

menti) diferenciado, em face dé'S suas peculi?ridades de ;. Jú (, 0rl.'I(,,~ 'Tley~: :,;2' 

t/vos sociais e empresariais a alca:lçar. 

A funçãe da empresa púb"ca é ambígt.a e problerh ca, é'·'.L 

lie iorma conflitante, uma vez Jue tem de 2,. ender a do,:: 

cornilantemente, um de ordem social e outr') de natU'e~'. ..-

com LJastante propriedade, Rarr·)n Martin (\,'ateo, in verb:. Ç) 

,úU, 

,',::.( .;=:., 
.' ...... ' ' •. 1 ~ 

ê d ~Idedignidade de suas palav· as: "A empssa pública ~ ::::0 <'~rF,' ~):rlê -o' ' :,:,,_::- DI-

frente, uma espécie de Jano empresarial que apresenta (. :~.~.- d'.l;'S • _ ',,:la 

para () mercado e outra parê ::: templo, PC' um lado o·~ __ ':.;: ,,::r ,- -:','. <:C ',:'J'r ~a e 

talvéz competir no mercado cc '-;1 os demais agentes eco" :rn;~.,~ ,"" '.~ (~,>; -c' ~em' 

pIe em mente os superiores inte: ~sses coletivo", curvando's,.·:s .. ,')r :)'., .i 1",': > 

i\Jao se pode oividar tarr")ém que a ~-·:;ntralizaçãc 

prec:omínio de um executivo i·H te, inibindc natura:mer' ," a "ct 

pulêl:, lem reflexos na ges t,-L) :ias empr(sa~' t>ú bl icas, Ot;- se "'. ,,:,~' 

Jê vontades e decisões person::~' !zadas e me ~1e:ltâneél:" 'I,,') s,;,r '::'e 

.jf1Sê os soe iais e empresariais <1 (' ,~C estão obr I:Jauas éJ per se 

Pode,se dizer que o rece; :lendado é " )'é.::l-tsr 0"1' t t'cc 0:-: ',',,' ":,y, 

limi:ações que Implicam ou 18'ldem a torné. S~~rr: eTe:' , 

[r di l:'óÇà'O adl·)inistrativa, ou nl. )!lsinafY1ento}gist!'~l: ~;':' 

SEoJc. aes 

"DIli::r assim, que a ,'[Y'Dresa púbi!c '; a saciei.:::: 

regirnE: de direito privado não signil ~a dlvorcj(" 

ao desregramento ou :ncúna na :~Icação cié 

de outra part\:?, o zele :Jeia COisa pl ':;C:<3 nãc.\ cU 

r asa" da opção fundamental do let.\:slador, que 

sociedades fora da rotina burocráti':l ~ dos ~V(l 

,~jJ !~C)IIl!()L ,Jt-;ll:J.J:~ rep: .. j;3·ias 

;: .<':;s (JriUILJS du t:;'éÍrlo. Mas . 

. :Zé! Ci intél' ,te ó taz8r ", jbula 

sa precisamf. :1te a colocar essas 

;sos formais ; rígidos da admi-

nistraçá'o direta, operando como se ossem empr' as privadas 

f:;."'llon Mateo, "Relações entl>: "erilO e e'" .0 atrélVe~ ,-'" S~ilj 'ce, ,,$:)( ::;iizadas", RAP 11(1): 
(';dilimar' Hl77) pp. 145-46. 

3 C,ié) Tácito, "S'J . .;iedade de ec-H1olnia nilo,':: .~.. ,é\,'-;,)- pare: c. If' Revista u, ;')ireito Público 23/71. 

, 
"~, ---- - _. ~----,----~---
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1.2 Objetivos do trabalho e limites ú.) estudo 

o trabalho que se pretende desenvolver tem o cará'er eminente: ente CJ8/~'-'1..0 e 

analítico, abordando a atividade de controle na área federal, com ente 1ue dis~ '-I'C) é pe· 

culi3( nas atuais tendências dessa atividade, no Brasil, e que tem, resu'"idamen:e. c.~ se· 

guintes objetivos: 

,_ Expor as atividades de controle exe'cidas pela admif1!straçãr rederó' -Ô'J'l1i

nistração descentrali~ada, sistema de controle - com vistas a lulitar:-) se ... iJie· 

no entendimento e compreensão, prir,cipalmente por parte da ue l8S r..'~11 ,) :,tei· 

tos a esse campo de e--;!udo especializado da admirllstraç;ão; 

2. Procurar despertar 0 interesse dos es~udiosos err gera: parê ,i atividade dE: .~on

trole, tão relegada e esquecida, come campo de <;;stuuo, reair;: :iJo a sua Ir.,~or

tância e imprescindirilidade às organiZéções; 

3. Tentar atrair e cons·.::ientlzar os dirige,tes e admlf'lstrcdores ~~JL )IICOS para a ::ilua

lidade e relevância (o tema a ser discutido, reflEtido, e que i ·a, sobremo,j , fa· 

cilitar a sua atuação l' aumentar o rend mento das t-:Tlp~esas do é: tado: 

"1. Alertar as autoridaC8S competentes para as cons',::qüencias qUE c1car retarn OL ;JOS' 

sam acarretar medidds, embora transitórias e CO'>.JnI ;rdIS, ri - restritivas, ~.Jrna

das indiscriminada e genericamente, -=1ue ressoam, de ma:leir;:~ nexorá'jel, r j se· 

tor produtivo do Estado, com os inevitáveis resultados jó ap()ntc os; 

5. Refietir ou indicar ~nedidas tendente:; a facilitar a óJo dos ",jrninislradores pú' 

blicos, aumentando êJ ::;ficácia das empresas púb:;cas, sem prt J ízo da acãcj espe

cífica e necessária de controle, planE!jamento t; "oor-cienaçáu erals quo:: de.e ser 

exercida pelo Estadp. 

o campo de estudo já ficou delimitado ao controle ddS empkSé públ"ós ff;~;~rais. 

O trabalho somente terá alcurna utilidade:; s,~ conseguir "t: a:r 35 alenç. 8S de ':llereé;,ados 

para as reflexões, considerações ou sugestõ8") 3presentacJé.; que, embor: contrastanoc com 

as urientações emanadas dos escalões govern2mentais, f,l'isam servir c' subsídiu o~ mes· 

mo sensibilizar as autoridades sobre os dSfJectos restrill\-, do con1: 

cias enfatizadas. 

1.3 Indqgações pertinentes e metade _'gia do estud, 

e suas ,~,)nseqüên· 

Nesse tipO de trabalho, enl que se pretende refleti: ';Dr o modelo ,dequacJc e r,;8culiar 

de yvnll ()Ie dest;nado às r;~ais necessidades das empi-e~ :; IJ'JbIICaS, U .:Iizar-se·á de meto· 

dOlogia própria Visando atiJ1~:ir os fins colimados. 

f\lo des2nrolar da pesquisa efetuada, pretende-se - 'Col'trar re:.-p .. lst3S as indagações: 

Pu: '~Ue determinadas med!das e ações transitórias torr 3das nâ ári:::é; éderal, no tocante 
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ao cuntro!e, têm dificultado mJ;s do que façi!itado as élÇC·.:; c](; admini~ radc)r tJ·Jt,;.:,:;:" fe

deral brasileiro?"; e, "Por que 'eferidas me~ldas de contr'Jie estão obs aculiz"Jf<Jc' .:., reá: 

desempenho das empresas públicas?". 

Em síntese, a metodologia norteadora do trabalho t' pesquisa pc e 3er "'0' ;-: ·;\-8-

sentada: 

1. Exame da legislação federal brasileira com a flné1:idade de idE: :fic cJ :. _ :.;, ',,;:i-

ções que IIlterferern, c;screpam da '3ssência da C])utW)'j do·~ -,He;,; -2;r,.

do a ação do administrd~or público, e os casos do existêncld 0':- -;orrnéi CUt,;é '>':').)

tas que confundern o referido dirige,: le; 

2. Pesquisas nos textos das publicações, periódicos. artigos (oS,,)I): "". -,::;do 

mate:-ial bibliográfico nue possa ser útil e servi, 'Je sutJsícJ,c} \.' 'icJtJ .:.1';; :r(i-

balho; 

3. Estudo e considerações sobre o medeio próp, lO ,1i:z,<J,. Pt: 

trole das empresas públicas e demais órgãos da adr'-I'nls1' dçâl ) f, . -~ 

" . 

4. Real:zaçâo de contactos com administradores e/o~ aS:,8ssore', 

cas, adredemente seleclonadéls par::. 9sse fim, (~o'" 'J 'Jbjetivc '2 1-, > --:" as 

opiniões, sugestões; obter deles, enfim, seus e::<lal-ecirneriLC· ':'/)r. la él 

sua vivência no Célmpc· empresarial da admmistréicão r/io'I'»)';''; "J. C~}rJ_ e.)~e 

material para o maio' embasarn011 'J do !raLa;1 ~, alern jf '. iri'Ji , -'A~í~ (..Jvôf 

a tese levantada, inclc;sivamente. rnedldnte reSD _ ';tac; i' q:iES, ,- O:i8iL,::dCl! S do 

presente cap ítulo; 

5. Estudo da administra,-ão públic::J C'J nparado 

pú bllCélS para 0I18n ty poss íveis :,u;;~ stões apres·.:n tóc.l':lS n~) ; I !'1 ~L: 

J 
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2. O FENOMENO DA DESCENTRALlZAÇAO ADMINISTRATIVA 

2.1 Origens das empresas públicas 

Conforme mencionado anteriormente, as empresas pública~ surgiram de necessidade 

histórica momentânea com nuança de facticidade, traduzindo a ação incontinenti do Es

tado no dom ínio econômico a fim de acautelar os interesses déJ sociedade - o bem-estar 

social -, a par de criar as condições indispensáveis ao in ício de uma era desenvolvlmen

tista determinada pela própria evolução social. 

Primordialmente, as atividades tradicionais do Estado cingiam-se à segurança, justiça, 

ordem pública interna, defesa da sobertlllia nacional; posteriorfTlente, saúde pública, edu

cação e outros ramos da infra-estrutura básica. Com o decorrer do tempo e a evolução da 

humanidade, o avánço da ciência, as novas descobertas, o aperfeiçoamento das técnicas de 

produção, os ~nvestimentos maciços na tecnologia, novas condi:;:ões de vida e o progresso 

foram aparecendo; a modernização tomou conta dos fatos sociais e econômicos e um no

vo mundo surgiu celeremente, exigindo, pari passu, outro dimfmsionamento e ampliação 

das funções do Estado, que se viu, assim, obrigado a assumir novos e diversificados encar

gos dentro da filosofia de mudanças sociais, econômicas e tecnológicas empreendidas pela 

sociedade. 

Assim é que surgiu o Estado participativo, o Estado inve~tidor, o Estado capitalista, 

atuando, por vezes, em igualdade de condições com a iniciativa privada, procurando o de

senvolvimento a qualquer custo, sem medir esforços, preparan;jo-se para fazer frente aos 

avanços sociais e econômicos mencionados, as mudanças transcorridas. Nestas condições, 

o Estado, no entendimento do prof. Enrique Saravia, "se converteu em agente mobiliza

dor da economia através da inv~rsão de recursos em obras públ:cas e no subsídio e crédito 
das atividades privadas". 1 -- . 

Ao buscar-se na mais remota antiguidade as ra ízes da intervenção do Estado na eco

nomia/ vamos encontrar no antigo Egito vest ígios da atuação dos faraós na cor.strução de 

diques ao longo do Nilo, com vistas no aproveitamento do SE:U potencial hídrico, princi

palmente por ocasião das cheias concentradoras do húmus vivificador da terra, ideal à plan

tação do trigo e outros cereais. A Mesopotâmia, durante o gt.)Verno de Hamu.rabi, viu a 

criação de todo um complicado si.stema It:;gal que regulava as transações comerciais, con

forme citado nas anotações de Paul Coulbois 2
• Pode-se mencionar, ainda, o regime de 

propriedade das minas da antiga Roma, como instrumento de ação e intervenção do Esta
do na economia, extravasando, pois, as suas tradicionais funcões élnteriorrri~nte restritas 

aos aspectos jur ídico-institucional enfocados 3. 

I "La teoria general de la administracion y la reforma administrativa", no seu manual da disciplina Admi
nistração e Política Empresarial das Empresas Estatais, FGV/EIAP, p. 6!i. 

2 Paul Coulbois, "La politique conjuncturelle", Paris, Ed. Cujas, 1972, i'l Andrés Andrade 8erzabá, "Ori
gen y naturaleza de las empresas publicas", no manual do praf. Enrique Saravia, citado, p. 40. 

3 Ibidem. 

._-----~--------
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No entanto, conforme ensina o prof. Caio Tácito, "a empresa constitu ída pelo Estado, 

visando a fins econômicos tem como antecedentes históricos as companhias hola'ldesas e 

portuguesas que nos séculos XV e XVI corporificavam investimentos da Coroa destinados 

a alcançar, através da conquista dos mares e terras desconhecidas, novas fontes de supri

mentos para os mercados europeus"4. 

O que variou no tempo e no espaço foram as formas de intervenção utilizadas pelo 

Estado, seja através de sua própria atuação na conquista dos mares, comércio e navegação, 

no caso dos fen ícios, e, posteriormente, através de novo e já contemporâneo instituto, a 

empresa do Estado, a denominada "companhia", o caso mais conhecido, as companhias 

holandesas e portuguesas que marcaram época no descobrimento de novas terras, na ex

pansão do comércio e da navegação. 

A nova filosofia e forma de ação do Estado - a intervenção econômica - foi. !ruto 

da própria atuação ou da deturpação da atividade empresarial privada que, assim, contri

buiu para o seu surgimento_ Tudo teve in ício com o advento do liberalismo econômico 

defendido ferrenhamente por Adam Smith e seus fiéis seguidores, arautos proselitistas da 

liberdade econômica e da livre empresa. Este sistema de produção não vingou, como era 

de se esperar, em todos os pa íses, ao contrário, as crises que a economia I iberal provocou 

pela sua total incapacidade de resolver problemas cruciais, como o do emprego, da distri

buição da renda, gerando o descompasso entre a opulência, de um lado, e a pobreza, de 

outro, ou seja, a cumulação exagerada por poucos em detrimento de uma maiorta pobre 

e oprimida, concluiu com a necessária e oportuna intervenção do Estado na economia, a 

fim de minimizar ou tentar restabelecer o equil íbrio já r·Jmpido entre as forças atuantes 

no mercado. 

Ao estudar-se a matéria, no particular, Paulo Alberto Pasqualini cita que "0 Estado 

foi chamado a intervir como autêntico mediador, que representa a imparcialidade e a Isen

ção em meio dos conflitos esboçados entre os interesses do capital e os do traba:ho na eco

nomia do mundo capitalista liberal. Essa presença, para marcar o equil íbrio das posições 

e a equidistância dos extremos, foi saudada como providência absolutamente inúispensável, 

destinada a proteger a sociedade da irrupção de conflitos que certamente aluiriam as suas 

bases".5 

A situação eclodiu, praticamente, tornando-se insuportável com a crise 8conômlca 

dos anos de 1929 e 1930, o famoso crash. cuja responsabilidade, certamente, não coube 

ao Estado, uma vez que predominavam, à época, as clássicas idéias liberais na direção dos 

negócios e comando da economia, que propugnavam ptia preservação e a intocabilidade 

dd economia de mercado. 

4 "Controle das empresas do Estado (públicas e mistas)", RAE, 111; 1-9 (Jan/mar-1973), p. 1. 

"Renasce uma ilusão", VISÃO, 3-8-1981, pp. 52-53. 
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Retorne-se a Pasqualini, na seqüência de seu raciocínio sobre a crise que se SégUIU à 

wande depressão econômica referida, "a década que se seguiu foi de enormes transforma

ções pol íticas e econômicas (. .. ) Se a sociedade não tinha forças suficientes para coordenar 

e orientar para fins desejáveis a atividade econômica, caberia ao Estado tomar a iniciativa. 

Trata-se de uma providência urgente, indispensável e impostergável, pois a multidão dos 

famintos e dos desempregados ameaçava por em risco a estabilidade dos regimes democrá

ticos. Keynes, teve a visão correta do que iria fatalmente acontecer. Assim ele não foi o 

precursor e desbravador de caminhos, mas o intérprete das tendências de sua época" (, . 

Sem desprezar, é claro, os aspectos de facticidade envolvidos, depreende-se que as 

origens das empresas do Estado relacionadas com a sua participação na economia estão 

muito ligadas às formas de atuação do próprio Estado, ditadas pelas implicações de natu

reza econômica e institucional. Surgem, desta forma, as empresas públicas corno instrumen

to de ação do Estado na economia, na fase de transição do Estado jur ídico-institucional 

em o Estado intervencionista de nossos dias, adotando nas suas empresas a fórmula do Di

reito Privado, conforme esclarece Ce!so Ban<!~.!!a de Melo: "Quer para a prestação de servi

ços públicos propriamente ditos, quer para o desempenho de atividade de explor2ção eco

nômica em set8res onde se fazia necessária sua atuação supletivé ou não, até mesmo, mo

nopol ística, o Estado acolheu o sistema próprio do direito privado" 7. 

A fim de complementar-se-Ihe o entendimento a propósito cas empresas públicas, suas 

origens e criação, noutra passagem, comenta o eminente administrativista Bélndei,'a de Me

Io: "Países subdesenvolvidos, preocupados em propiCiar aceleradamente o desen\/olvimen

to de certos setores econômicos vitais, encontraram-se na contingência de cons~ituir em

presas com tal finalidade, tanto em áreas não supridas ou insuficientemente supridas pela 

iniciativa privada, quanto em áreas que por sua delicadeza estratégica, ou por fatores inter

nacionais perturbadores, requeriam protagonizações exclusivas de organismos estatais" 8. 

Fatores novos e destacados são adicionados às razões da ·:;riação dos ente:; públicos 

sob análise, ou sejam, contingenciamento e estratégia. P..ssim. os países ávidos por encon

trar uma solução para seus problemas econômicos e sociais, v:ram-se na contingência de 

atuar supletivamente ou não, na economia, com vistas no pleno desenvolviment.), alérn de 

atuar em setores estratégicos que não poderiam ser atendidos via empresas privadas, por 

várias razões que, oportunamente, serão comentadas. 

Ao reforçar-se a colocação acertada da falência do sisterr·a I iberal em questão de na

tureza econômica e, por outro lado, coonestando a assunção pelo Estado, de determinadas 

atividades do setor, Jimenez Nieto comenta a respeito, fazenjo, inclusivamente, citação. 

"quando as instituições governadas não respondem dO condicionamento genérico que emana 

-~------

6 Ibidem. 

"Prestação de serviços públicos e administração indireta", S. Paulo. E(:. Rev. dos Tribunais, 1973, in A
dilson de Abreu Dalari, "Controle polltico das empresas públicas", 1AE 19(3): (jul/set 1979), p. 89. 

8 Ibidem. 

----- --- ---
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das pol íticas sewriais, o governo pode ver-se obrigado a substituir ou complementar por si 

mesmo estes processos institucionais. Lança-se mão do princ ípic da subsidiaridade (TA

MANES, 1974), para justificar a constituição de empresas públicas, porque todas elas são 

substitutas ou complementos de atividades produtivas que, em teoria, poderiam realizar-se 

por entidades privadas" 9 . 

Se determinadas demandas não podem ser satisfeitas pelas empresas privadas, cessa o 

direito desse setor de reivindicar a reserva de mercado que passa automaticamente ao Es

tado, para, supletivamente, atender a essa demanda insatisfeita. 

Rosa Marla Nogueira, opinando sobre a questão, acentua que "O fenômeno da cria

ção de empresas públicas pode ser visto sob dois ângulos distintos e complementares: um, 

de natureza econômica, e outro de natureza técnico-administrativa. Sob o segundo ângulo, 

a criação de empresas públicas diz respeito à necessidade de agilizar o serviço público, via 

descentralização administrativa. A necessidade de atingir maior eficiência administrativa e 

flexibilidade operacional, impossíveis de serem conseguidas no âmbito da administração 

centralizada, tal como está estruturada, tem levado o setor público a recorrer, cada vez 

mais, à institu:ção de empresas públicas" 10. 

Traz a autora à consideração suas luzes sobre os fundamer,tos e origens das empresas 

públicas, acrescentando o fator de natureza técnico-administra 7 iva, precisamente, ligado à 
necessidade Ge agilizar o serviço público via descentralização administrativa, realçando o 

aspecto de eficiência mediante a criação de entidades autônorr.as e com flexibil;dade ope

racional, a gênese da empresa pública moderna. 

Consoante o abalizado Getúlio Carvalho, "O uso cada vez maior de empresas públi

cas, todavia, não se deve apenas à busca de fórmu las mais fleXÍ'leis para fazer face a proble

mas econômicos e sociais. A própria interpenetração das at:vidades públicas e privadas 

nos países de economia semi-estatizada, tem contribu ído para a expansão do setor gover

namental, sem que com isso se tenha provocado uma irresistív81 atitude de desconforto ou 

de protesto entre as classes produtoras, não raro irrefletidamente partidárias de uma eco
nomia "liberal"." 11 

Sem dlivida, são os mais diversos os fatores que têm levado o Estado a participar e 

ampliar suas ações na economia e, desta forma, as origens das empresas públicas a eles estão 

visceralmen':e ligados, predominando os de natureza econômica e institucional, aliados à 

necessidade de desenvolvimento a curto prazo bem corno a pr0blemas de segur;:3nça, ocupa

ção dos espaços vazios deixados pela iniciativa privada, mais i:1teressada na realização ime

diata de lucros sem riscos do que mesmo nas necessidades s"Jciais mediatas ou imediatas. 

9 Tamanes. R., "Una nueva estrategia para las empresas publicas", in J.L Jimenez Nieto. "Relaciones dei 
Gobierno con las empresas publicas: Diretoria Politica y Gerencia Empresarial" in ReviHa Documenta
cion Administrativa, México, 1975, p. 75. 

10 "Empresa pública no Brasil- a EMBRAPA", RAP 12 (3): (jul/set-1978) p. 55. 

I I "A empresa pública - uma análise administrativa", Revista de Adnjinistração Municipal n9 116, p. 8. 



2.1.1 Aspectos do surgimento das empresas públicas no Brasil I 2 

2.1.1.1 Período anterior a 1930 

PoJe dizer-se que o int'cio da atividade empresarial do Estado no Brasil data JJ pér(:> 

do colonial, de dominação portuguesa, com o advento do s3rviço postal em 1663 f, ['cs:-:-
rlormt:nte, da Casa da Moeda da Bahia, em 1664 (século XVII), A "/Inda da ta,,,: ,a c-:-,:, 

portuDuesa para o Brasil foi, sem dúvida, um marco de grandE::s realizações, D, J::.5"::,/i, 

là,) 1.:;gcJ chegou ao Brasil, fundou: 

o Banco do Brasil, na sua primeira ver:;ão, em 1808, 

a Fjbrica de Ferro São João de Ipanema (siderurgia); 

a Imprensd Régia, 

Ao dar-se seqüência às atividades sedimentadoras da Coiôllia, no prlncíp!o E; 5P,~S ::, li,

Jependêncid da própria nação brasileira, toram criados :la período delimitadG 

a EstrdJa de Ferro D. Pedro 11(1858); 

- a Caixa Econômica (1861); 

o Monte Socorro (1861); 

o lioyde Brasileiro, 

Cumpre aduzir que durante o século XIX o Brasil fUI reldtivamente não if',ter'.'éi:C,Q

;liSU em matéria econômica, até os primeiros anos da Rer- ,Jblica. Procurava atuar nô con

..:.'ess;:LJ de empréstimos e no incentivo à indústria nascen'e, recebendo os inilux'Js ItLera;s 

cios, ríllãos do norte que aqui encontraram guarida. 

2.1.1.2 A década de 1930 

ti. grande depressão mundial que provocou a queda nus preços dos produlcs agríCOlas 

fie, rnercado internacional, por seu turno, desencadeou U":él expansão e alteração de papel 

.::lO btado, principalmente na área econômica. Assim, o processo de industrlallzaçac, teve 

dê ser acelerado já com o total e incondicional apoIo dl Estado a fim de prOt2ger d pró

pria economia do Impacto da crise econômicé' mundial que se avulumava. 

Foram tomadas, no período, diversas nledidas, entre elas, o apoio à cafeicL:IILJrô. nos

sa principal atividade econômica, SUSh",ldlUlo da economia à época e por rr'ullG:', df,OS 

jTOlô mediante a fixação de preços e contrule da produt,:3o, além do controle carnbtdi Im

plófllôGO em 1931. 

12 Subitem elaborado com base em anotações de ô'Jlas da disciplina Administração e Política Empresarial 
das Empresas Estatais ministradas pelo prof. Enrique Saravia e no seu artigo "Aspectos gerais do com
pan:amento das empresas públicas brasileira> e sua ação internaciona li, constante do manual já cita
do, pp. 47-53. 
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zados os instrumentos de captação de capitais estrangeiros a fim de estimular o investimen

to interno. 

Um fato auspicioso, que veio ao encontro das aspirações governamentais desenvolvi

mentistas, foi :3 criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, em 1 ~~52, aten

dendo à recomendação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, no sentido df. elaborar 

um plano a fim de atender à modernização da infra-estrutura do pa ís (programa de reapa

relhamento econômico). Em face dos recursos privados escassos e sua natural inibição, o 

Governo criou o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, com a finalidade de 

suprir essa deficiência, concedendo financiamento a longo prazo, destinado aos programas 

de modernização e crescimento da infra-estrutura nacional, além, é claro, de financiar a in

dústria pesada nascente e certos setores agrícolas. Pode-se dizer sem receio que o BNDE 

foi a primeira alavanca financeira de grande porte para os proietos básicos de desenvolvi

mento nacional. 

Outro fator relevante da década foi, sem dúvida, a criação da Petrobrás, ocorrida em 

1953, à qual se concedeu o monopólio da exploração e refino do petróleo, após uma luta 

ingente desenvolvida pelos brasileiros defensores do monopólio estatal. No setor financei

ro, foi criado o Banco do Nordeste do Brasil, a fim de fornecer crédito a curto e longo pra

zos para o desenvolvimento da região nordeste brasileira. 

A segunda metade da década caracterizou-se pela crescente onda desenlfolvimentis

ta - a charr:ada era Kubitschek - cujo "slogan" de governo era: cinqüenta anos em cinco. 

Foi lançadc o modelo de economia mista em que as ernpre~.as governamentais desempe

nharam importante papel, constituindo-se a base e o estopim .Jara o processo de desenvol
vimento. 

Foram criadas no período sob análise: 

1. Setor energético - Centrais Elétricas de Furnas (1957); Cia de Eletricidade do 

Amapá (1950); Cia. do Vale do Paraíba (1960); 

2. Setor siderúrgico - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais - USIMINAS (1956); 

Cia. Siderúrgica Vatu, subsidiária da Vale do Rio Doce (1960). Foram trans-, 

feridas para o governo federal, através do BNDE, é Cia. Ferro e Aço de Vitória 

(COFAVI) (1959) e a Cia. Siderúrgica Paulista (COSIPA) (1960); 

3. Setor de transporte - Rede Ferroviária Federal S.A. incumbida de consolidar a 

administração das ferrovias de propriedade do governo federal consoante as reco

mendações da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos e o Serviço de Transportes 

da Bahia de Guanabara (1959). 

2.1.1.5 .A década de 1960 

Período fundamental da atuação do governo, caracterizou-se pelo crescimento, ex

pansão e consolidação do setor de empresas públicas, sua estruturação através da criação 

J 
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de empresas controladoras - holdings - e o surgimento de empresas sob o fundamento 

da segurança nacional. O período foi o mais fecundo e o mais expansivo da atuação go

vernamental, registrando-se o maior índice de crescimento das empresas estatais até o mo

mento. 

Assim, antes de 1964, foram criadas a Cia. Brasileira de Alimentos (COBAL) e a Cia. 

Brasileira de Armazéns (CIBRAZEM), ambas em 1962, destinadas a aperfeiçoar o sistema 

de abastecimento de alimentos, armazenagem, silos e frigoríficos. 

Em 1961 surgiu a Eletrobrás - Centrais Elétricas Brasileiras -, como sociedade holding 

das empresas energéticas do governo. No setor de mineração apareceu a empresa Benefi

ciamento de Itabirito S.A. (1961) e no setor de transporte a Cia. de Navegação do São Fran

cisco (1963) e a Vale do Rio Doce Navegação - Docenave -, subsidiária da Vale do Rio 
Doce (1963). Após 1964, o governo partiu para novas áreas, criando o Banco Nacional de 

Habitação (BNH), que se constituiu rapidamente em uma poderosa agência financeira para 

o setor de habitação popular. 

A rede de telecomunicações, nacionalizada nessa época, foi colocada sob a égide de 
uma nova err.presa holding e a Empresa Brasileira de Telecomunicação (Embratel), inspira

da no propó~ito de aperfeiçoamento da infra-estrutura e razões de segurança nacional. Foi 
criada, no período, a Empresa Brasileira de Turismo S.A. (Embratur) destinada a promover 

o turismo e financiar projetos ligados ao setor. Surgiram também a Empresa B:asileira de 

Aeronáutica (Embraer), que fabrica aviões, sob licença, e comtrói modelos próprios, e a 

Empresa Brasileira de Filmes S.A. (Embrafilme), cujo objetivo é fomentar a produção de 
filmes brasileiros e sua promoção no exterior. 

Conforme se pode constatar, foi farta e diversificada a criação de empresas públicas 
na década sotl análise. 

2.1.1.6 A década de 1970 

Neste períOdO o governo federal deu seqüência à sua pC'1 ítica de expansão do setor 

econômico estatal, sua conseqüente consolidação e reorganizéção. Foram cri2das: a Em

presa de Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), holdinfl do setor de telecomunica

ções, passando a Embratel para sua subsidiária; a Cia. de Desenvolvimento Siderúrgico 

(Codesid), empresa holding subsidiária do BNDE, incumbida ce coordenar as atividades si

derúrgicas das empresas desse Banco. Surgem, a seguir, a Portos Brasileiros S.A. ~Portobrás), 

holding das diversas empresas administradoras de portos (1975), a Empresa Brasileira de 
Infra-estrutL ra Aeroportuária (Infraero) e a Indústria de Mate:-ial Bélico do Brüsii (Imbel), 
holding das :ndústrias militares. 

A par(r de 1973, altera-se a política do setor, a fim de rJcionalizar o investimento es

tatal e iniciar-se, concomitantemente, uma pol ítica de captação de recursos de natureza mis
ta, ou seja, f:strangeiro e privado nacional, as chamadas joint ve·"7tures. 

J 



Paraleldmente, desenvolve-se J ação do Béll1C() NdCl()li.J, ,) ü(;::;envol\,""1110 EUJII():I 

co e Social (BNDESI no sentido de participar milloritari31Tlénle do capl~,; ,JdS 0inpreO<L. 

privadas nacionais com duplo objetiVO. 

a) dpoiar e onen tar a produção dos diversos se lUres dd eco'" jiTlid ndC IOlldl , t; 

b) eVitar a desnacionalização da indústria biaSllelra. 

Referido procedimento do BNDES visou. sobrt;tudo, o ft)rtoieClmentl) cJd~; pequenas "1 

médias empresas nacionais, procurando dar esse segmento prc '.lu tlVO o supurtt:; lnolspensá'iel 
para desempenhar o papel relevante que lhe cabe na produção de bens e ser'. I(,)S, 

Exemplos significativos da participação acionária do BNDES são a COil:;tltUIÇão de três 

subSidiárias do banco: a EMBRAMEC, a FIBASE e a IBRASA, respectivamente. Mecâf"ca 
Brasileira S.A, Financladora de Insumos Básicos S.A e InvE:slirnentos Bra::>li\:lros SA.. b"~! 

como a criação do polo petroqu lP.lICO da Bah la. 

As novas subsidiárias do BNDES possuem estruturas acmllllstratlVd) Ôllflp1es e cor,tarr: 
com o apoio do Ministério da Indústria e CO'Tlércio e do MinistériO das I'.: lias e EnW\Jld e 
podem participar do capital aCllmário de empresas nacional: ou adqUirir dd,êntures Lor,,'e~ 
slveis em ações dessas empresas. Seus conselr)s de admllll~,'dção são in: 'jfddos por repre

sentantes de empresas governamt:!ntals e privaods. 

A Embramec tOI cnada dentro da concepção ele conced':!' fi, :anclaml')S para Implanta 
ção de indústrias de bens de capital atuando com amplas finalidades. ri- iadaniente, acom
panhar e orientar o processo de expansão das empresas bra: >!t;lrds; tomar ~<Jnhecimento lJI e 
vio das encomendas de equipamentos das er:lpresas públlc:s. Irdluenciar, ju sua Orjentdr:~(;, 

promover o desenvolvimento tecnológiCO do setor. 

A Flbdse encarrega-se do estabelecimento de mecdn' nos de apole 'nt:;d,antt: fll1anCid

n'entos e participação a fim de viabilizar f-mpreendlme'1tos, de prefe- >nclil '1,J orbltd da 

If1lc/ativa privada destinados a aumentar a produção de fl1dtérlds-prlm2' .~ Den' :f"ern.ecJlá· 
tios de maior éscaS5eZ no paiS, especialmente us meta,'., 'l,b {('lru: I)S l ,-; h;J t",/;:J(;~ JS' 4 

A Ibrdsa tom como flllal idade conceder tll1dnClêirnen L) pd l d Implé·r. ~dl.~h, (,U t: ... P ·r,~r; 

de empresas brasileiras cujos ,'ndices técnicds e econórnlco-f;flcmcelfos .'~ I'~v,;:(;'n ror.vonl 
entes para a economia nacional 

14 Informações retiradas da Exp.JSição de motivv'i '1~ 80-8, de 6.~.74 (Mlnlstro'C'lefe dd SEPLAN e MIOi~
tério da Indústria e CumérciO), no ManUii, dá DISCllJlind AdmlOistração e P'JlítlCil Empre'-,llal das 

Empresas Estêtais citado, p. 54; 

I 
I 
I 
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2.2 Razões de natureza econômico-social 

A concepção tradicional jurídico-institucional do Estado alterou-se substanCialmente 

em face dos grandes conflitos mundiais e a depressão econômica dos fins da década de 

vinte e início da década de trinta. 

No relato abalizado do prof. Saravia, "Nos países desenvolvidos a reconstrução post

bélica e a depressão de 1929, exigiram a intervenção do Estado destinada a aliviar os males 

sociais prOduzidos pela crise econômica e o desemprego". I S 

Razões de natureza econômico-social caracterizam as mudanças de orientação do Es

tado no tocante ao seu ~ de revitalizador e de propulsor do desenvolVimento, na re

construção de uma nova sociedade calcada em necessidades di tadas pela própria evolução 

histórica contemporânea. 

Neste sentido. busca-se o amparo legal como corolário para suas novas funções, con

forme salienta o prof. Saravia noutra passagem de seu trabalho. "Se registra. paralelamen

te, um avanço da legislação destinada a proporcionar segurança social e o Estado intervém, 

ativamente, na construção e modernização da infra-estrutura e o transporte. Nos países 

subdesenvolvidos e com particular ênfase nos latinos americanos, o Estado se converte no 

principal industrial e no inversor mais poderoso. Além de proporcionar a base operativa 

para a industrialização e o desenvolvimento por meio da construção da infra-estrutura e 

a previsão de transporte e comunicação. o Estado se converte no único inversor nacional 

com capacidade econômica suficiente para implantar a indústria pesada e desenvolver aque-
'"-......--- _._-

les setores básicos da economia que, por motivos pol íticos, não querem deixar na mão de 

inversores estrangeiros". I 6 

No cumprimento de suas finalidades, o Estado se viu na contingência de erigir um 

arcabouço juddico lastreando as suas ações implementadoras destinad1s à consecução dos 

âltos propósitos nacionais. A ordem econômica e social adaptou-se às novas necessidades 
~ _._ ... 

éOtiais envolvidas. O sagrado direito de propriedade, até então intocável, teve que ceder, 
dando lugar ao interesse público, mais amplo e abrctngente. 

Os ditames maiores de natureza constitucional estabelecem que d ordem econômica 

e social terá por fim realizar o desenvolvimento nacional e a Justiça social, com base nos 

15 Op. cito p.65. 

16 Ibidem. 

1 
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pllnClplGS I - liberdade de iniciativa; II - valorização do trabalho como conc:ção de dign;" 

daJe humanâ; III - função social da propriedade; IV - harmonia e solidariedade er:: as 

categorias sociais de produção; V - repressão ao abuso do poder econômico caraClemauc 

pêlo domínio dos mercados, e eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lU

cros, VI - expansão das oportunidades de emprego produtivo. I 7 

Preceito constitucional relevante e condizente com o tÓlJico em referência diz reslJe

to à intervenção do Estado no domínio econômico e merece transcrito ra íntegra lJar;; 

sua melhor compreensão. Trata-se do art. 163. 

"Are 163 - São facultados a intervenção no domínio econômico e c monopÓl1c, ue 

determinada indústria ou atividade, mediante lei federal, quando indispensá\jei por 

motivo de segurança nacional ou para organizar setor que não possa sar desenvolvicio 

com eficácia no regime de competição e de liberdade de iniciativa, as,egurados os 01-

reitos e garantias individuais". 

Estão traçados, desta forma, os limites da intervenção estatal, bem cúmo o seu pE;rti\, 

que se traduzem na defesa dos interesses nacionais, no primeiro caso, e pa própria sobre

';ivência do Estado, nos casos das atividades básicas e indispensáveis ao r=-óprio desenvul

vimento da economia e, em última análise, do país (siderurgia, petróleo, energia elétrica, 

COIllUf"cações) . 

Ao continuar-se a análise do título III da Constituição Federal, pertinente à ordem 

econômica e social, verifica-se que o artigo 170 se refere, preferencialmE.:lte, às empresas 

plwadas, às quais cabe organizar e explorar as atividades econômicas, con.ando, ao mesmo 

tempo, com o est ímulo e o apoio do Estado. Veja-se, por exemplo, o quo dispõem os seus 

segu i n tes parágrafos: 

"§ 1<? - Apenas em caráter suplementar da iniciativa privada, o ES::Jdo organizará e 

explorará diretamente a atividade econômica; 

§ 2<? - Na exploração, pelo Estado, da atividade econômica, as err )resas públlc,-::s e 

as sociedades de economia misld reger-se-ão pelas normas aplicáveiS às em
presas privadas, inclusive, quanto ao direito do trabalho e . o das obrigações; 

§ 3<? - A empresa pública que explorar atividade não-monopolizad 1 ficará sujeitó ao 

mesmo regime tributário aplicável às empresas r'rivadas". 

Nessas condições, a própria Constituiçno, disciplinardo a matéria, estimula a ação 

das empresas privadas, atrib!Jindo-lhes, preferencialmentL as atividades econômicas. O 
Estado atuará supletivamente. Pode-se inferir que os preceitos constitL -::ionais, ao tempo 

em que, de c';rta forma, restringem, paralelamente ampliem ú campo (e ação do Estado 

na economia, abrindo-lhe as perspectivas no tocante a WJtivos de segurança nacional, a 

fim de organizar setores que não possam ser desenvolvidc:s com eficácia, no regime de li

vre competição, ou seja, os -;etores de risco e aqueles que exigem inve;:,timentos vultosos. 

P Constituição Federal, art. 160. 



f:undamelllal é a responsabilidade do Estado nesse corn8xto, em qu ~ se arvoréi C:c'liG 

exeCU1CH de pol íticas econômicas tendentes ao desenvolvimento econônco marcad:; ;::'Of -.., -

um atraso de muitos anos em relação a determinadas potências, as quais )j atingiréJfi; Co ~jêi

ldll1êi' superior de bem-estar social tão almejado pelas nações periféricas. 

O estágio avançado de certas economias foi alcançado noutras circunstâncléls, em ;'p)

c::a dl\8lSa da atual, exigindo para tanto o sacrifício e a colaboração de inLmeros põíses "-_':"

nL)mlCamente mais fracos. Hoje, qualquer país que almeje o di.:;"cnvolvi'nento econ\~'-'- cc 
e pretenda atingir o atual estágio das nações desenvolvidas, terá outros ób ces a venc'Õ:'. ~"'d 

\ez que a evolução da humanidade, a internacionalização da economia, a:. relações Inte'na

Liondls se tornaram mais complexas e difíceis; a competição recrudt:::,ceu e o fenêmeno da 

copitc:l:zação e da acumulação concorreu para que surgissem as su[-,,,rerr )resas c.ie;,G[":;.na

jas, hoje, de "empresas transnaclOnais". 

Dessa forma, no atual sistema capi tal ista clt,::) produção, o pa ís que 'sp ira 3 fTluj" cJe 

e"láglo terá que contar, inexoravelmente, com o apoio do Estado, mun móiS j::; qUE: OcJ

lkí13 na condição de financiador, produtor e investidor, além de defens r da em~resa pri

'.dela nacional. 

Significativo é o pronunciamento do ex-presidente Geisel sobre o a 3unto "N,) pno
Iam" filais amplo da estrutura empresarial do país, cabe assinalar que, devolução reC-3nte 

da economia nacional, tem resultado o espet<.,cular aumento, em eflciênc·; e dimensõe2. das 

granues empresas estatais e a participação cada vez maior das empresas )rivadas estra~·gei

ras, dO mesmo passo que a relativa estagnação da empresa privada nac onal. Urge, Dois, 

.:uidar do fortalecimento deste último setor empresarial, para que venr: 1 a ocurJar ougar 

de équil íbrio que lhe compete até mesmo para maior conforto e est íml. :0 aos c,utros dOIS 

5e:0: éS, hoje praticamente em confrontação di reta" .18 

Urna vez que cabe ao Estado proporcionar às ernpreS6S privadas as ondições ljE;:.S de 

Tur,cionarnento, fornecendo-lhes, além dos recursos tinanceiros, a infra-btrutul a nececsária 

JCS seus empreendimentos industriais, nada (nais justo qUt:: o próprio E lado, 8fT: deTsrml

fidLias circunstâncias, se beneficie, ele próprio. dessas benE:::;ses e pana P,I a conduzir C~ pro

ce:óSG de desenvolvimento econômico. 

f: por demais necessário retomar-se o pensamento do prof. Sara\,' él, a prúpóslt'J das 

responsabiliJades que cabem ao Estado, ne particular: . A responsab:,idade aumenta na 

medida que se vê obrigado ou compelido à recessJ(Jade de atenuar o dhemprego e a misé

r!d através de seus organismos sociais, por m·,io de seguro::: desemprego, ou ampllandc> a es

trutura quantitativa da burocracia para incorporar nurnerv.;as pessoas q' e, de outm rr,odo, 

;ÚJ poderiam obter ingresso::; suficientes para subsistir. S,; considerarm)s por este prisma, 

["ll1guém ama a burocracia r·orém todos dependem dela " nada concet.e um processo de 

JeS811volvimento e moderni;ação sem a aç50 preeminell1e, ordenadoiJ e realizadora do 

tslc1clO".19 

18 General Ernesto Geisel, Preside. :te da República- Reunião ministerial de 19 de rr.Jrço de 1974. 

1" Op. Clt. p. 66 



Conforme pode-se verificar, são inúmeros os compromissos do Estado, que nã:::, ~,,_ 

satisfeitos pela livre iniciativa, uma vez que outros são os seus propósitos. A manui:er.cã::

do pleno emprego, a erradicação da miséria, os problemas de educa.~ão e saúde pút. .:::a:. 

que exigem a atuação decisiva do Estado, e o suprimento de recursos vultosos parô i;.')ses 

fins. Outras fontes de recursos deverão ser somadas às transferências via impostos. O me :::, 
mais eficaz encontrado, até o momento, é a empresa pública atuando na economia, OCLopôn

do espaços e carreando recursos para o setor público, no sentido de ser aplicado seg~r,J:::' 

as finalidades prioritárias indicadas. 

A fim de robustecer a exposição sobre as origens das empresas públicas, notaCJôif,ér,:é 

os seus fundamentos de natureza econômico-social, necessário se torna trazer depo:rrsn:-::-, 

de outros estudiosos, que são transcritos, em seguida. 

Segundo a opinião de Andrés A. Berzabá, "a questão fundamental que suscita a éX s

tência do sup?istema paraestatal é a antinomia produzida pelo fato de que se trata Clé urrE; 

unidade econômica que normalmente nos sistemas capitalistas está reservada à Inlc;a:i.a 

privada, e o caráter público que lhe é destinado. A importância desta questão está na réió

ção direta com a magnitude do subsistema paraestatal<2o 

Esclarecedora e relevante é a fundamentação encontrada no Boletim Econôrlicc dó 

América Latina· "Em teoria, o Estado incorporaria a seu patrimônio e a sua adminlstracãc. 

determinadas a~ividades, cuidadosamente escolhidas, na certeza de que a gestão privada 

não garantiria, em casos extremos, o interesse geral ou a execuç3"o de determinadas polí

ticas. Isto, por outro lado, asseguraria uma coincidência de propósitos e uma orientação 

comum em atividades diretamente vinculadas ao interesse públicc. De tal modo, a criação 

de uma empresa pública em vez de uma privada seria a conseqüência de um proce:;so orde

nado e sistemático e implicaria a existência de algumas condições básicas".2í (O grifo é 

nosso ). 

Daí a razão básica do interesse social acima de tudo, do predomínio do Estado nos 

setores fundamentais e estratégicos, pelo menos em termos de pa íses em desenVOlVI mento, 

estabelecendo condições para a aplicação de capitais vultosos necessários aos ir,vEStimen· 

LOS, uma vez que há necessidade permanente de ação, que não pode faltar, embora c.om sé
rios preju ízos para outros setores da economia. 

Outra colaooração de Berzabá propugna no sentido de que "A apropriaçãc por parte 

do Estado de certas indústrias obedece ao desejo de lograr um3 maior indepenc:êncla para 

o pais, que lhe permita eleger livremente seu destino. A democracia para que seu sef,tido 

Seja pleno deve dar-se num clima de equidade econômica, é desa forma como se encontram 

intimamente vinculados os aspectos políticos e econômicos que justificam a presencél do 

suos;stema paraestatal".22 

(:o "Origen y naturaleza de las empresas públicas", in manual do prof. Saro,via, op. cito p. 244. 

~ Boletim Econômico da América Latina, "Las empresas públicas: su :;ignificacion actual ;) potencial en 
processo de desarollo", in textos da disciplina Administração e Pol ítica Empresarial da~ Empresas Es
tatais, op. cito p. 94. 

"" Op. cito p. 243. 

i 
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Numa tentativa de estabelecer ou restabelecer o equ iI íbrio necessário às COfTlpetlçÕes 

de mercado, é que se faz, notadamente nos países carentes de capital, maior vigilância e in

tervenção do Estado, preservando parte da fatia do mercado, imune às ambições dé!S empre

sas transnacionais e a defesa da própria empresa privada nacional. 

Em defesa da pura essência das leis do mercado acode, por sua vez, Werner 3aer: "A 

despeito do papel cada vez maior do Estado, as forças do mercado determinam, no sentido 

mais amplo, a alocação e a direção do desenvolvimento. As empresas públicas simplesmen-

te reagem como as empresas privadas aos sinais do mercado. O pla~ejamento estatal ssr'/e 

primariamente à finalidade de mobilizar pontos de estrangulamento, ao mesmo tempo que 

preside à orquestração da pai ítica macroeconômica. Segundo este ponto de vista, o Estado 

nada mais é do que adjunto das forças do mercado, a despeito de sua preponderância, e 

pouca diferença faz quem controla as alavancas da política. A debilidade da teoria da alo

cação de mercado é que ignora os numerosos preços politicamente fixados em toda a eco

nomia, os efeitos do planejamento e o papel de fatores pai íticos em geral. A nossa versão 

do papel do Estado revela sua intervenção direta em numerosos mercados. O salário m í

nimo, por exemplo, é um preço pai ítico e encerra importantes conseqüências pa(a a distri

buição da renda. O governo intervém em numerosos mercados: nas importações. financia

mentos, tecnologia e produtos finais, por exemplo, através de incentivos, restrições e con

troles de preços. Além disto, as empresas públicas ocupam-se, principalmente, '.::om obje- ;:.. 

tivos de crescimento e não com desempenho financeiro".23 

Correta citação consta do Relatório da Secretaria de Con trole de Empresa') Estatais, 

que vem enriquecer os fundamentos de natureza econômico-social, ou seja: "Nestas condi

ções, o desenvolvimento econômico não pode ser mais um fenômeno de mudançéls naturais 

ou espontâneas na qual o Estado assume uma posição apenas de regu I ação e manu lenção 

da ordem pública. Hoje o processo de mudança só pode 59r induzido, de modo que as na

ções periféricas, menos desenvolvidas possam élpressar o atingimento de um melhor nível 

de vida, alcançando o patamar já atingido pelas potências adiantadas, rompendo assim o 

círculo vicioso do subdesenvolvimento e da dependência. Para que isto seja possível, num 

prazo curto ou médio, necessita-se de uma ação mais efetiva do setor público, tendo em 

vista que: 

a) é o único setor que pode legitimamente assumir a responsabilidade de mudanças; 

b) o poder público administra grande parte dos recursos profissionais, técr:icos e em

presariais da nação; 

c) a criação do capital social básico requer a utilização de todos os recursos da capa

cidade pol ítica e burocrática". 24 

2} "Considerações sobre o capitalismo estatal no Brasil: algumas questões e problemas novos", in manual 
da disciplina Administração e Política Empresarial das Empresas Estatais citado, p_ 214. 

2-4 Palombara, Joseph La, "Burocracia y desarrollo Politico", Buenos Aires: Editorial Paidós, 1970, "Moder
nização Administrativa - Coletânea de monografias - IPEAlSEMOR - r,3rasília - 1978, p. 304. 
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Assim, compreendendo-se a importância da ação do setor público no campo econômi

co, torna-se, pois, contraproducente impor-lhe obstáculos na consecução de seus objetivos 

sociais derradeiros, sob pena de procastinar, ainda mais, o desfrute de uma nova era ampa

rada e dimensionada com o apoio indispensável do poder público através de empresas es

tatais. 

A guisa de complementação das ilustrações dos especialistas, Paulo Motta traz a sua 

excelente colaboração sobre as origens das empresas públicas - razões de natureza econô

mico-social - ao afirmar que "Os fatores econômicos tiveram parcela preponderante na 

motivação para a criação das grandes empresas públicas, produto da opção existente na 

maioria dos pa íses em desenvolvimento de promover o progresso sócio-econômico através 

de projetos públicos de larga escala. Assim, as empresas públicas surgiram para: 

1, Fornecer a infra-estrutura básica necessária ao desenvolvimento econômico atra

vés de grandes investimentos de capital realizados pelo governo. As empresas pú

blicas surgiram para preencher os espaços vazios, não atraentes para a iniciativa 

privada quer por falta de condições econômico-financeiras para obter capital quer 

pela perspectiva de baixo retorno nos investimentos. Por exemplo: empresas de 

Siderurgia e produtoras de energia elétrica. 

2. Produzir bens e serviços já existentes no mercado das empresas privadas permitin

do ao Estado obter as mesmas vantagens auferidas pela iniCiativa privada, Exem

pio: os bancos estaduais e as empresas de serviço, cor·lO as de processamento de 

dados. 

3. Promover, estimular e financiar empreendimentos privados considerados básicos 

para o desenvolvimento do país, alén, de garantir meihor equilíbrio regional dos 

investimentos privados. Exemplo: o BNDE e os bancos de desenvolvimento cria

dos a n Ivel estadual. 

4. Obter vantagens do monopÓlio econômico, onde desequilíbrios econômicos re

gionais desfavorecem a existência da pluralidade de empresas privadas C0mo públi

cas. f: o caso, por exemplo, das empresas de serviços públicos que equilibram 

deficits de regiões não rentáveis com superavits de reg:ões mais rentáve:s, manten

do c serviço acessível ao público".25 

Não há dúvida que as razões principais e básicas que ditaram a intervenção do Estado 

na economia e sua conseqüente ampliação, foram determinad8s por necessidade econômi

ca e social. Assim, expressivo volume de investimentos, longos prazos de maturação dos 

prOjetos industriais aliados à baixa taxa de retorno, de vital ir:1portância para (l economia 

como um todo, desestimularam a iniciativa privada e, por sua vez, induziram o setor públi

co d assumir esses encargos, menos por diferentes razões de urdem doutrinária do que de 

natureza política e econômica, como um imperativo da colet:vidade no processo de mu

danças sociais e de desenvolvimento por que passa a sociedade hodierna. 

"5 "O controle de empresas estatais no Brasil", RAP 2, vaI. 14 (abr/jun-19S0j, pp. 70-71. 
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Em outro sentido, pode-se dizer que a empresa privada faltlou e vem falhando ro seu 

papel de investidor, de sua função social, provocando urna disfunção do sislema e as conse

qüências inevitáveis do desemprego, da desaceleração da economia, com nefastas reper

cussões econômicas, pol íticas e sociais, merecendo comentário de alta autoridade do pa ís, 

ê propósito dessa filosofia elitista. 26 

2.3 Razões de natureza político-administrativa 

Um dos fatores preponderantes no desencadeamento da descentralização uJministra

tiva (mstrumento utilizado pela administração pública brasileira) prende-se à necessidade 

de maior flexibilidade da máquina administrativa governamental, a fim de assumir as novas 

e relevantes funções econômicas e sociais que o Estado se propôs a realizar conjuntamente 

com outros segmentos da sociedade, tendo em vista o vulto dos recursos a serem movImen

tados, bem corno a sua amplitude de atuação. 

Já Henry Fayol, no século passado, preconizava a necessidade da descentrali~ação das 

execuções, principalmente por parte da administração pública, devido à sua importância no 

contexto soci<ll. Sem dúvida, deve-se reconhecer que a administração pública, pelas suas 

relevantes e complexas funções, tem realce no contexto social e mesmo precedência, con

forme acentu3 Luiz H. Fajardo, tendo, até, adquirido status universal antes que a adminis

tI ação de empresas./i 7 

Relativamente à questão público-privada, pode-se dizer qU8 não há distinções a fazer, 

mesmo porque não se encontra os legítimos contornos e limites provisórios entre público 

e priv3do. Já Ulpiano, ao tratar do Direito Púhli';o e Direito Privado, não chegou a vislum

brar os exatos limites que separam os dois campos do conhecimento e da doutrina jurídica. 

Dessa forma, prega-se mais similitude entre público e privado com vistas em estabelecer um 

paralelo entre os interesses dos dois tipos de organização ao tempo em que se procura esta

belecer que o tratamento a ser dispensado a eles deve ser igual, a fim de que haja equil {brio 

a, aCima de tudo, eqüidade. 

Do mesmo modo e sentido filosófico, pronuncia-se Jime:i8z Nieto, começando a ques

tionar a di~tinção que se faz entre público-privado que, a seu V3r, não tem mais ~8ntido, uma 

vez que o fenômeno do poder é o mesmo em ambos os fins. 2tS Waldo assevera que a distin

~:ão entre organizações públicas e privadéJs não terá nenhum sentido para rnu,tas organiza

ções no fu\Uro. 29 

26 "A empresa privada atuando desta forma sem risco pretende privat:zar os lucros e socié<lizar as perdas", 
comentário do ex-ministro prof. Mário Henrique Simonsen. 

27 A desce:.tralizaçào administrativa, "La responsabilidad dei administrador em la sociedade moderna". 

;/1 J. Jimer,ez Nieto, "Retaciones dei Gobierno con las empresas públicas: directorio pc,litico y gerencia 
empresarial" p. 60. 

:9 Waldo, in Jimenez Nieto, op. cito p. 64. 
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Ao aprofundar o seu estudo a respeito da questão públiL.o-privado, Jimer:ez Nle~o ar

remata que "somente o governo institucionalizado é púbiico em sua função e sua estrutura 

e ainda ass'm só quando limita sua ação à atividade est'itamente governamental que passa 

a chamar dE> "condicionamento". 

QUdlsquer outras entidades são produtos h íbridos de confluentes intere:;'jes públicos 

e privados. sendo que os primeiros são determinados, d':tectados e instrumentados "desde 

fora". "A c<;ão empresarial carece, pois, de sexo, porém sua estrutura não há de ser públi

Cd nem priv:.lda, porque não é essa uma distinção aplicável nem operativa em um cornexto 

cid minis trati'Jo". 30 

Estabelecidas as premissas básicas que encimam o pesente capítulo, pode-se registrar 

a afirmação categórica dos estudiosos da Ciência Política e Administração Pública que a 

história administrativa brasileira tem sido calcada no vocesso de centralização. Com o 

advento das mudanças sociais em face dos motivos já e<postos, os governos demandaram 

maior desce:ltralização administrativa, tanto de decisões, como, principalmente, de exe

cuções. O Estado, tendo assumido novos e maiores encargos, além dos que lhes são pró

prios no tocante à regulação das relações sociais, sentiu-sf~ obrigado a mudar, adaptando-se 

às novas necessidôdes, que exigiam maior flexibilidade cj'j administração, surgindo, assim, 

corno imperativo, a descentralização administrativa. 

A estru~ura dos órgãos públicos centralizados, regidos por normas rígidas e submeti

dos a controies excessivos, não se revela adequada com o f)(erc ício de atividades que exigem 

resultado eco~lômico favorável, a fim de atender aus tins se iais a que se destinam. 

Geralmente, os referidos órgãos públicos encontrarr ,e submetidos a normas r(gidas 

de pessoal, econômico-financeira e de contrataçõ,;s que "rHravam sua atuação no campo 

E::conêrnico competitivo por natureza. 

Há tempos foi experimentada a fórmula descentrai;-'ada modelo autarquia, fugindo 

aos lradiciofl,lis entes públicos centralizados Com o terr'IO verificou-se que a flexlbtlida

Cl8 e autonomia das autarquias não se mostrarcim ideais, de' do, na maioria das vezes, a equi

parações que foram sendo efetuadas: regime de pessoal, d·. llaterial, de patrimôn~o e finan

ceiro, entre o~ entes autárquicos e administração direta, ~ sSCJS condições, a autarquia tor

nOU-58 instrumento pouco mais flex ível do que os órgãos de 3minístração direta. 

"O exercício de atividade econômica exige estrutura' métodos ágeis e dinâmicos, isto 

é, estrutura e "nétodos empresariais. No exerc ício da ativio ':ie econômica, a empresa criada 

e controlada pelo poder público apresenta van~agem consil 2\/el de poder contratar, por si, 

regida por normas próprias, que levem em c msideração s 3S caracter íSllc.as específicas, o 

que lhe permite: a) estrutura ágil e dinâmica; o) decisões f.:)idas e eficazes; c) pessoal qua

lificado e remunerado de acordo com o mercldo; d) maio,' facilidade na obtenção de em

présti mos para investi mentos desti,'lados à expé:' :são de suas ciividades". 31 

30 Op. cito p. 64. 

31 Antonio Carlo~ C. Amaral, "Breves considerações v'bre as empresa~ gover'lamentais como instrumentos 
de atuação do ;:loder público", in textos do Semini·:o sobre Controle das Empresas Estatais - Planasa -
S. Paulo, out/1980, p.25. 
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De igual modo, também, é a colocação de A.:fredo de Almeida Paiva receando ocorra 

com as empresas públicas o mesmo que aconteceu com as autarquias: 

"Torna-se, por isso mesmo, indispensável não se. repita com tais tipos de sociedades G 

que ocorreu com as entidades autárquicas que, segundo Oscar Saraiva, envelheCE;rarn 

precocemente; surgidas, diz ele, em maior número no quinqüênio de 1937 a 1942, tra

zendo em si condições de independência de ação e liberdade administrativa que as tor

navam instrumentos flex íveis eficientes de ação, logo a seguir, as influências centrali

zadoras de padronização, uniformização e controle as alcançaram, tornando em mui

tos casos sua administração quase tão rígida quanto a do próprio Estado e fazendo 

desaparecer as razões de conveniência que originaram sua instituição".32 (O grifo é 
nosso). 

No quadro conceptual das várias formas de descentralil.ação utilizadas pelo Estado, 

urna merece espE:cial atenção, dado o seu caráter de continuicéiJe e presença cada vez maior 

em todos os países. Trata-se do modelo "empresa pública", de larga aceitação e emprego 

corno solução, até o momento, e, também, para a questão de desenvolvimento econômico

social. Conforme já foi mencionado, a idéia de apropriação dos meios de produção, por 

pane do Estado, ou de intervenção estatal na economia, não é recente, remontando à mais 

antiga era da humanidade. No entanto, a figura da emprE:'sa sública, como entidad8 de Di

reito Público, com personalidade de Direito P~ivado, Incufl'loida ria execução de atividade 

produtora de b8ns ou serviços, total ou parcialmente, do r.dtrim6nio do Estado, evoluIu 

sob,ernaneira, e seu significado contemporâneo difere do antl.;;or. 

Assim, a necessidade de satisfazer crescei .te demanda. leVOL;-a à criação de entes ca

pazes de produzir melhores serviços à sociedade de fo: ma móis rápida e eficaz. 

~"luito íntimos são os víncullJs e os propósitos da desumtral·zação e desenvo:vimento 

econômico-social, podendo-se estabelecer perfeitamente uma cOlrelação entre os dois as

pectos. conforme fez o prof. Paulo Reis Viei~a, que conclui pela efetiva correlação entre 

descentralizaçã·) e algumas variáveis ambienl..;ls, principalmente no momento er.l que se 

confia e se outorga responsabilidade e autorj(Jade aos governos leeais, objetivandc sua par

ticipação no processo de desenvolvimento. ~esse sentido, díltenje o prot. Paulo Reis que 

a descentralizé:ção Ué o processo pelo qual ~ .. ~ outorga autoridade a estruturas pol ítlcas e 

administrativas locais para a formulação de d 'etrizes de governo local e o desem:Jenho de 

funções locais". 33 

A forma de administração descentralizaGd enseja maior flexibilidade de açãc., uma vez 

que as decisÕES, o planejamento e a conseqüei.le irnplelllei [ação são tomados nos locais dos 

acontecimentus, o que propicia liaior eficácld aos atos pralicadc·s pela administração públi

ca, tornando-se. dbta forma, ma,s responsáve oerante à sociedade. 

32 Alfredo de Almeida Paiva - Rev. Direito Admipistrativo - VUI. 60/1:; in Antonio Carlos C. Amaral, 
op. cito p. 27, 

33 "Em busca do:! uma teoria de descentralização". F(iV - Rio, 1971. 
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Sem dúvida, um dos motivos pelo qual as autoridades governamentais têm optadc pe

la descentralização como forma de agilização da máquina administrativa, prende-se ao em· 

peíramento da burocracia estatal tradicional aliado aos controles excessivos da administra

ção centralizada. 

Em se tratando do tema descentralização na avaliação das empresas públicas, Annibai 

Villela e Werner Baer analisam as vantagens e desvantagens da descentralização, comple

mentando com os argumentos abaixo em favor do processo de descentralização: 

"a) aumentar o dinamismo organizacional; 

b) liberdade salarial, o que atrai melhores talentos; 

c) autonomia na tomada de decisão atrai indivíduos dinâmicos e criativos. 

Por outro lado, alertam para os riscos da liberdade de descentralização, que podem 

refletir-se na atuação independente de empresas públicas, desavisadas ou mal intenciona

das, ao tempo em que apontam: 

a) adoção de pol íticas de preços contrárias aos objetivos governamentais; 

b} investimentos em áreas que possam estar em conflito direto com o perfil de desen

volvimento do governo; 

c} as importações podem conflitar com os esforços do gover.-1O".34 

O modelo de descentralização utilizado pelo governo foi o da empresa pública, como 

artifício organizacional, com vistas em executar determir2.das tarefas de natureza pública, 

de maneira rr.ais adequada, e que, de certa forma, escapam à tipicificidade do Estado. Nas 

suas novas funções de natureza econômica, naturalfYI8nte despr'3za seus esquemas tradicio

nais burocráticos, procurando fórmulas mais dinâlllicas e flex íveis à direção dos fatores 

econômicos. 

E, como corolário, a busca da eficácia só é possível a partir de certo nível de descen

tralização, com apoio numa autonomia gerencial, que lhe faculte liberdade de movimento 

e facilite conhecer adequadamente, avaliando, com precisão, :--esultados, sem possibilidade 

de isenção de culpa, sob a alegação do estrito cumprimento de normas e ordens 'llinudentes. 

Num :3nfoque abrangente e doutrinário, Ramon Mateo assegura que, "a busca de um 

pomo de f~quil íbrio entre autonomia e subordinação, '?ntre benef ícios sociais e produção 

econômica e entre sucesso empresarial e resultado:, ! ,ócropoi íticos permeia toda a proble

mática da 3mpresa pública". 35 

Em comungando com esse ponto-d~-vista, Paulo Motta adul que "sendo as empresas 

públicas parte de um sistema de organização adrninislativa do Estado os fa,ores adminis

trativos a)arecern explicitamente corno !líotivos SUbSj(;lál !:jS para sua criação. Pela própria 

34 "A ava:jação das empresas P ·.Jlicas: alguns d:!emas na formulação ce diretrizes", pp. 6-7. 

3S Op. cito p. 147. 
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detinição, as empresas públicas existem para permitir ao Estado uma atuação semé:hame 

às condições operacionais existentes para a empresa privada. Por fatores administrativos 

pode-se dizer: 

ticas: 

1. Descentralizar a administração através da criação de entidades autônomas com 

poder de decisão, próximas ao local da ação, principalmente, devido a grande ex· 

tensão geográfica do território brasileiro; 

2. Escapar às normas administrativas e financeiras existentes na administração dire

ta criando empresas dotadas de autonomia, flexibilidade e maior eficiência nas 

decisões. 

Por fatores de natureza pol ítica, questões estratégicas e de vantagens monopoi ís-

1. Garantir o controle nacional sobre empreendimelltos considerados estratégicos 

ou vitais para a segurança do país, tanto no sentido de nacionalização como da 

estati~ação. t o caso da Petrobrás e suas subsidiárias, é o caso da Nuclebrás; 

2. Produzir bens e serviços que, mesmo comercialmente \'antajosos para a iniciativa 

privada. exigem uma intervenção estatal de natureza monopolista, a fim de garan

tir interesses pol íticos mais amplos. Como exemplo~; podem ser citados as empre

sas públicas nas áreas de transportes e comunicações".36 

Além de mais, é relevante aproximar a atividade estatal da comunidade, o que somen

te poderá ser feito mediante o processo da descentralização, bem como criar entidades mais 

especializada::: na matéria de que se trata, consentâneo cClm o Drincípio da especialização. 

t sempre recomendável ter-se o cuidado de criar organism) flex ível e ágil em suas de

cisões, sem G dependência de autorizações e aprovações dos ór~lãos centrais gerc.is ou espe

cíficos, criados para esse fim, que somente obstaculizam a ação dos entes descentralizados, 

em nome da boa coordenação e do controle. 

Segundo Agustin A. Gordillo, "a descentralização deve f3zer-se não só verticalmente 

senão também horizontalmente, facultando aos organisr ·os losais nas distintas regiões em 

que são chamados a atuar, a decidir por s! mesmos dentro d~ limites bem amplos; assim 

também, a descentralização requer um alto grau de cocrdem.ção e planejamento geral da 

atividade estatal; a fim de evitar as superposições de ta;efas ou trabalhos que são tão fre

qüentes entre os organismos descentralizados e os con~itos de jurisdições a que dão lu
gar".37 (o grifo é nosso) 

36 Op. cito pp. 71-72. 

37 "Empresa dei Estado", Ediciones Macchi- Córdoba, p. 147. 
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Importante contribuição do renomado autor argentino é a Je que "somentE a j:::~

centraiização administrativa pode ser uma resposta para os requerimentos (neces:.idacesl 

do desenvolvimento regional; não pode ser nem as autonomias comunals nem as prc,; :;, 

ciais, nem tampouco a supremac:a do governo central; nenhum, atuando separadamente. 

lerá uma real possibilidade de lograr o desenvolvimento regional quando a região não E~lÉl 

comodamente inclu ída dentro dos limites geográficos da organização tradicional; por s:..;a 

vez, só a descentralização operada pelo comum acordo e participação de todas as partes 

interessadas poderá ter em sua mão instrumentos necessários para lograr o desenvolvimen

to da região".3!! (o grifo é nosso) 

Objetiva-se, aqui, entre outras mensagens, chamar a atenção para o diálogc entre as 

unidddes operacionais envolvidas, locais e centrais, para a cooperação e participação. ufT,a 

vez que o interesse, em última análise, é comum, assim como c dever. O que se obserJa, 

em ler mos de administração pública, é a atuação estaróque, desligada do conjunto, do 

meio-ambiente, corno entes isolados, o que somente prejudica os objetivos finaiS. Precisa

::'8, pois, de cooperação, de participação, do diálogo e de vivência e resolução dos progra

mas, de comum acordo entre as administrações interessadas. em qualquer nível. 

Não se pode esquecer, por outro lado, que a descenrralização é um mer o ato, ou 

processo, e não uma situação administrativa; é uma maneir., de ser. Diferentemente dos 

ólgãos centralizal,)s, tem outra função e requer outra ,·strutura, até diversa ela que lhe 

deu origem. A:,sim, cabe colocar-se o entenclmemo e alc~'!ce do termo "descentralização", 

e>-pendido pelo mestre espanhol Royo Vil' :;r,ova, na cita,:ão de Jimenez Nieto, isto é, "el 

ente descentralizado es el que no depende dei Gobiern(., e! que, aunque subordinado ai 

pOOt!f dei Estado, depende principalmente de si mismo I gOZ'3 de una libertad que es en

ter3mente suya '/ vive su vida. Ia que el satJe crearse, fie la qU3 le imponen desde fLiera ni 

el Gobierno nl ei municipio".3'J 

A própria Secretaria de ':ontrole das Empresas E:::'éJtais, noutra passagern de seu re-· 

Idlórlo de 1980, reconhece em seu discur~o oficial, 0:1 . o gcverno, dl5postO d intervir na 

eC,)flOm,a, optou por um mecanismo divers' da adrí,ini~t! .I~tio C:lleta, tendo em vista. 

"a) agilidade administrativa (fuga à bl "cracia); 

b) autonomia financeira; 

c) flexibiiidade na administração de pssüal."4U 

38 Qp. cito p. 123. 

39 Royo Villanova, "La nueva desGentralizacion' Valladolid, 1914 in Jimenez Nieto, op. cito p. 90_ 

40 Re latório da SEST - Anteced':l1tes e experit:: .d Je 1980, p .. 2. 



No afã de descentralizar a ação administrativa, tendo em vista, princlpalmen7e. ~ ~ "'

ficiência do serviço público centralizado, houve uma corrida, verdadeira proidE:é:C.~:' ]", 

órgãos da administração indireta, criados muitas vezes para realizarem tarefas t íP,CéiS E: :"=:

dlcionais do Estado. Isto vem ao encontro do que disse Harold Seidman, chamanJú c,s c~. -

nistérios e demais órgãos da administração direta de "carcaças ou conchas VaZléJS", ;:."':. 

baixo padrão de desempenho produzido, 41 

~ 1 "The Theory of the Administration Review", vol. XII, p.6, 
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3. CONTROLE DA ADMINISTRAÇAO DESCENTRALIZADA 

3.1 Conceito, classificação e pressupostos 

A existência dos entes descentralizados permite distinguir no sistema da ad:Tllnlstra

ção pÚblica de um país de economia mista dois subsistemas básicos: o governamental, cue 

incluI todos os órgãos do Poder Executivo com funções típicas do Estado (seguranca, JUs

tiça, relações exteriores, infra-estrutura básica, entre outras); e o paraestatal, const!tu (elO 

pelas empresas e outros órgãos da administração descentralizada. Este último segmento. 

em II itida ascensão em mu itos pa íses, tem gerado recursos expressivos para o Estado, além 

de apresentar-se como instrumento viável para a questão do desenvolvimento econôrrdco

social preconizado pelas nações periféricas. 

A torma bipartida como se apresenta a administração pública enseja tratamento dife

renciado para os dois segmentos acima citados, consoante o princípio da igualdade, que 

pre\e lfatamento idêntico para os iguais e diferente para os desiguais .. 

A atividade de controle tem em vista, em última análise, cienti ticar-se se () que foi 

programado foi ou está sendo realmente executado, resguardando, assim, os interesses su

per iores da coletividade, organização ou mesmo pessoa física. 

A função do controle, segundo Heraldo da Costa Reis, "é indispensável pélra élC0m

pantldr d execução de programas, apontando suas falhas e de:,VIOS, para velar pela boa uti

lização, manutenção e guarda dos bens patrimoniais; para verificar a perfeita api;cação das 

Ihl/ !nas e princípios adotados e constatar a veracidade das operações real izadas". 1 

O documento jurídico-institucional, que dá o arcabouço organizacional da adminis

tlação federal, é o Decreto-Lei n'? 200, de 25-2-67, o qual estabelece as diretrizes para a 

reforma administrativa e se configura como o primeiro documento que trata, pormenori

zaJam8nte, da organização e disciplinamento dos órgãos integ,-ames da administracão in

direta. 

Nazaré T. Dias, em trabalho profundo sobre a matéria, procura resumir 2S delibera

ÇÕeS preparatórias da reforma administrativa, explicitar o pensamento que animou os tex

tos legais e indicar as alternativas que se ofereceram ao governo, bem como as opções des

te. Ao traça a moldura dos estudos a empreender, "considerrJ que a preocupação funda

men tal consiste na obtenção de rendimento e produtividade, iJara o que se faz indispen

sável: 

diretrizes superiores, claras e precisas; 

execução descentralizada; 

- coordenação, acompanhamento e controle do ando, "ento dos programas; 

responsabilidades definidas, para com a administração E: a coletividade." ~ 

1 "Sistema de Controle Int~rno", Revista de Administração Municipal n<? -:35, p. 24. 

" "A reforma administrativa de 1967" - Fundação Getúlio Varga~ - Cadernos de Administração Públi
Cd n9 73, pp. 4-5. 



Em partindo da premissa de que não é f:,,:;sive: olnel")8 18nj:mt:ntcj e prc<;~- , ::;,,>:: 

~d (klfli!!list!açã'J tederal, sem que. previamenk, sejarn cJlsc::';'nados us dSolJntOS le,~-.::;) 

cios os se tmes; 

2, OrCdmeilto,programa quP sirva de rOleiro à exec,,;;ão coorc.Jér,(j,ja d:) ;,:r~;·,,'_. 

dilual, no que lespeita à receita, à desp;::;a e ação ad!: .n~srrótiva; 

J. PrograrnJção de ciesenlbolso que aju~ e o ritrno (j_ trdLa!h ü da adrT!:fll.:; .. '··!_2·:.... _ 

clelal, e II1 geral, e de cada setor de t:élbalho em [JôrilculiJr, às dlspc.rllb,,"jé;,Jéc J_ 

Er,3!l'). c:idndo cl Cl)llfiânça de que ( , recursos fll, '!!C;':~il,)S fluirg,) a ter1"::':> Y: __ 

rem apliceJo:ios",3 

passando, (j titulo ilustrativo, pela filosc"::l que nort" lU as rmnJanCdS ccnsuu'<:J'- _ d' 

. leiS na :dOI ma admin:s1r3tiva, isto é: 

';:" filOSofia bc1slca da retorlY1a é desconc,_ntrar éJ autCi; dad", eXeCUliVéJ, at~éJ.'éSJé '""i ,a 

\ ic]~, i:sa pol ítica Je descentralização capdZ de rest I tu,' ac,~ órgãos cen t rals S~jd ~ u ncãc 

Jilétora, 'JI-ientauora e normativa e transferir aos órjdos Ic.cais - que estgc ,:rr::.~)n

LL[O dlrsto com o público e com os p,oblernas - a autoridade necessária à solução 

de questões da administração ordinária"4 (o grifo é '10.':00' 

concluí que o comando da reforma hou'/t: por berrl ré ~i~.ll, entre OuTrOS, O:'~;::2i~,'-,'es 

prili,lp,clS. que mais tarde serãc· de grande vo;,a para o ef' J!lililhéHTIí::lllO e, Poss,'/e!rrsnte, 

~.i' C1 (t~:~)rCc:f d kse ievailtadd: 

. 1 SuprEssão de controles meramente brmais ou ,_ Cl.bto seja SUperlUf éJe ; "co, 

assim corno quaisquer centralizaçõ( de caráter ,0r:YIJ-IVO que corresi-J(J,-J2T à 

mera iorrnalidade buru: rática ou a ,'"éreis preoc ações de padronização ou uni

form;dade; 

Cri3cào cje um sistema de efetivo C(litrO!'? 0(':;' )êl,dlOS plJbiicos e de réSr:::.' SÓ

bli!ckde de seus agentes, cornpreer ' Jo:ldo, en t · )utras rlit:didas, a o:~aniZ1~6c. 

,-ia contabilidade, a dlscipltna dos r 'dtórios :1:: Ciro; a audiTOria e ,1 if-'c;,:,::UJO 

adm 1:1lstratl'.'a; 

,) Instituição de sistema 'Je acompanr Jll1ento da e;· '-,cuçf;o dos programas Je ;l,r:a

,tlu que habilite os Ministros de E, ,~,ju e o Pre::,,,jen tE: cid RéPlJblica a "e r;,d:lk

(em Infolmados sobre c seu andarne: :u: 

N·,',rí:ldS financeiras qut. 38 ajustem a( ., obJetiVOS Ví~"cJOS, 

Incernívo j Ifltercornuclicaçdo adm illStratlva, nit;cJiêH1t~ entendimentos r: ,:.(~(,:ac

tos cue pêrrnitarn refe:lr às auto" . lf:') superiW,': sc)IJç;ões de'/laarn8n~é c-'J~je

nó,-ias c:fitíe us setores ií:teressadus; 

j Op. Clt. p, 5 . 

.. Op, Clt. p. 12. 
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6. Valorizar a função pública: dignificar o serviço público, profissionalizá-Io, con

ferir-lhe autoridade e responsabilidade; observar o sistema do mérito, com~ater 

o empreguismo e o pistolão; dar ao serviço público o sentido de uma carreira ca

paz de remunerar satisfatoriamente o servidor e satisfazer suas aspirações de auto

realização, assegurando-lhe tranqüilidade quanto ao futuro"_S 

Pode se dizer que, até o momento, o instrumento apto a ser. utilizado pelo go,.erno 

com vistas em implementar as premissas, postulados e fundamentos preconizados pela re

forma administrativa, tem sido exatamente a empresa pública, parte mtegrante da éldrrol

nistração indireta, nos termos do art. 4?, inciso II do Decreto-Lei n? 200/67. Assim, te

dos os pressupostos indicados são mais fáceis de ser encontrados na empresa pública d,) 

que nos entes centralizados, tolhidos, ainda, pelos ranças de um controle centralizado e 

padronizado que vige na administração pública, apesar de recentes alterações introljuzidas 

em instrumentos próprios. 

t válido levantar a premissa de Caio Tácito sobre a alçada do controle das empresas 

públicas, ou seja, "Se a eficiência das l;lnpresas estatais repousa, assim, na fuga do contro

le administrativo ordinário, poder-se-á validamente submetê-Ias a controle especíLco - uno 

. 'u múltiplo - ao contrário, deve a empresa do Estado con\!iv3r com a empresa pnvada 

apenas sujeitas aos critérios comuns de responsabilidade social" I-

t claro que a empresa pública difere em gênero e grau dé, empresa privadô, devIdo à 
origem dos capitais e de suas finalidades sociais. Assim, não palra dúvida que, em decor

rência da utilização de recursos públicos para sua formação e Jtuação, em muitos CéJSOS, e 

os seLls múltiplos alcances sociais, se impõe urna forma de fiscalização, que sejo adequada, 

no entanto, à garantia do patrimônio público, e, também da c,)nsecução de seL;S fin" e ob

jetivos sociais. 

Mister se faz pensar num sistema próprio de acompanhamento da gestão das empre

SdS do Estado, mediante a crtação de formas de contruie funcional que objetivem a men

suração dê eficiência, legalidade e morai Idade adminlsIrativas, em todos os níveiS, com

peendendo as sociedades comerciais do Estado. 

Uma vez que a 1I1stituição de serviço público deve emanar de ato formal legislativo, 

d criação de sociedade de economia mista uu de empresa pública depende (:e autorização 

ieglsiativ2. Assim, o estabelecimento de sistema de controle dos entes descentralizados é 

da competência do Poder Legislativo segundo dispõe o art. 70 da Constit~ição Federal, 

in verbis (o grifo é nosso) 

'A fiscalização financeira e orçamentária da União s.:;rá exercida pelo Congresso Na

cional, rnedian te controle externo, e pelos sistemas du controle interno do Poder Exe

cu'.ivo, instituídos por lei". (o grifo é nosso) 

5 Op. cif. p. 13. 

o "Cvntrole das empresas ciu Estado (público e mistas)" - Revis.a de Direito Admir.istratlvo (Jan/mar -
1973: p.3, 
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o cuidado que o legislador teve ao estabelecer que os sistemas de controle interno 

sejam instituídos por lei tem as seguintes finalidades: a) possibilitar ao Poder Legislati'/o 

de Pi3rticipar de sua instituição, mesmo porque o controle interno tem o objetivo de "cr·ar 

condições de eficácié> ao controle externo", da alçada do Legislativo; b) impedir que o Po

der Executivo estabeleça controles excessivos tendentes a entravar a eficiência da Ad~ni

nlstração. 

Há o receio, infundado ou não, de que sejam implantados controles que extrapolem 

os objetivos constitucionais e legais, tornando inócua a flexibilidade administrativa que 

se pretendeu preser..;ar mediante o processo de descentralização administrativa. 

Essa circunstância se agrava quando alcança a empresa que intervém no dom ínlO eco

nômico, retirando-lhe, assim, a agilidade que deve caracterizar sua atuação num mercado 

altamente competitivo. "Por igual, a imposição de restrições e de sistema de contrOle exa

gerados assoberba empresas que atuam em mercados controlados pelo Poder Público - fi

nanceiro, de capitais, de navegação aérea, entre outros, onde ao cDntrole interno, de na

tureza administrativa, se somam aqueles emanados do Banco Central do Brasil, da Comis

são de Valores Mobiliários, do Departamento de Aeronáutica Civil, para só citar alguns. 

Tudo isto contdbuiu para distrair a atenção do administrador da empresa estatal que, ao 

invés de estar inteiramente voltado para a solução de problema, liÇjados à atividade fim do 

empreendimento, vê-se a braços, diariamente, com questões údm;nistrativas, em preju ízo 

eVidente do desempenho da entidade que dirige". 7 

Pode-se distinguir, tendo em vista a fina'idade, quatro espécies de controle, segundo 

os magistrais ensinamentos de Álvaro Tafur Galvis. controle po:ítico, administrativo, fis

cal e judicial, que se aplicam, na sua maioria, à administração descentralizada. 

Como se sabe, "o controle político é exercido pelo Poder Legislativo e destinado à 

orientação das ações administrativas, à verificação do büm funcionamento dos órgãos e 

entidddes, ao exame da motivação dos atos das autoridades e à apreciação da pol ítica go

vernamental e de atingimento dos fins a que a atividade adrilinistrativa preordenara; o 

controle administrativo é exercido pelos órgãos superiores da administração sc.bre os ór

gà0S e entidades que lhes sejam hierarquicamente subordinados, ou que a eles estejam vin

culados sob tutela, com a finalidade de verificar a regularidade da atuação desses órgãos 

e entidades em face das normas e padrões previamente estab31ecidos e que configuram a 

pul ítica governamental adotada para os diversos setores; o controle fiscal recebe tratamen

lO específico no texto constitucional, art. 70 citado, sob a designação de fiscalização finan

ceira e orç::lmentária, tendo como objetivo a verificação, tanto de mérito quar:to da legali

dJde dô gf:stão, dos recursos públicos, conforme se trate de controle externe· ou interno, 

pela diSCiplina estabelecida; u controle judicial é exerclJo ex'.::lusivamente pelo Poder Judi

ciário e tern por finalidade específica o eXame da legalidade dos atos praticados pela admi

nistração" .lI 

7 Paulo T. Dêmoro, "Supervisão e controle das empresas govername:1tais" Revista de Direito Público, in 
publicação do Seminário ;;obre Controle de Empresas Estatais. Sá'C' Paulo - outubro/1 f80 . PLAN ASA. 

S "Las entidades descentralizadas", Bogotá, TeP1is, 1977, in Adilson Dallari, p. 88. 
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o controle que se estabelece nas relações entre autoridades centrais e entes d2scen

tralizados possui características próprias, diferente da fiscalização decorrente das rElações 

hierárquicas. Essa fiscalização não contém a essência do vínculo hierárquico e se realiza 

consoante a forma estabelecida nas leis de criação dos entes ou segundo as leis gerais ou 

especiais a serem baixadas, que a disciplinam. 

Por outro lado, a fiscalização administrativa se verifica por diversas maneiras, desde 

o controle puro e simples dos atos de gestão até a participação total ou parcial, na direção 

dos entes, como ocorre nas empresas públicas e sociedade de economia mista. Essa mo

dalidade de controle administrativo foi denominada supervisão ministerial, prevista no di

ploma legal da reforma administrativa (Decreto- Lei n9 200/67) com alteração do DecrE:to

Lei n9 900/69. 

o artigo 19 do supracitado decreto dispõe que todo órgão da administração federal, 

dileta ou ind'reta, está sujeito à supervisão do Ministro de Estado competente, e no seu 

parágrafo único esclarece que "a supervisão ministerial exercer-se-á através da orientação, 

coordenação e controle das atividades dos órgãos subordinad03 ou vinculados ao Mlnisté

rio. nos ter m0S desta lei". 9 

"Os aspectos do controle que têm ultimamente suscitado maior atenção são os re

lativos às chamadas empresas públicas, tomada a expressão em sentido amplo, ::Jara abran

ger as empresas públicas propriamente ditas e as sociedades de economia mista". "Não só 

pela importância dos recursos, como também pela exigência do preceito de que dinheiro 

e bens de origem governamental estão sujeitos a prestação de ce,ntas".IO 

A referênCIa final de Barros Júnior reporta-se, pl8cisarnente, à exigência do contro

le indiscriminado para todo e qualquer órgão ou ag8nte da administração pública ou não, 

constante do Decreto-Lei 200/67, no seu artigo 93, que diz: 

"QUEm quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom 8 regular em

prego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades 

adm:nistrativas competentes". 

3.2 Controle interno: organização, fundamentos e objetivos 

O :::ontrole interno é realizado no interesse imediato cLJ administraçt·o pelos órgãos 

próprio:;, da hierarquia administrativa do Poder Executivo, sem preju ízo das atribuições 

do Tribunal de Contas da União, bem "omo das organizacões de urna maneira geral e tem 

por objdivos: 

~ DeCíeto-Lei n9 200, de 25-2-67. 

10 Carlos A. Barros Júnior. "A fiscalização ')U controle da administração pública. O controle financeiro da 
administração descentralizada"; Rev. de Direito Administrativo -131 (jan/mar-1978) p.28. 



39 

"I - a legalidade dos atos de que resultam a arrecadação da receita ou a realizaÇ<'io da 

despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações; 

II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e va

lores públicos; 

III - o cumprimento de programa de trabalho, expresso em termos monetários e em 

termos de real ização de obras e prestação de serviços".1 I 

Os incisos I e II reportam-se ao controle denominado adjetivo, cuidando, espec..éJ i -

mente, da legalidade dos atos da administração, bem como da responsabilidade pessoal dos 

tuncionários responsáveis por bens e valores públicos. Já, no inciso 111, a legislação que 

estatui normas de direito financeiro, inovou, instituindo o controle substantivo, não se res

tringindo, pois, à parte apenas legal, de mérito, mas procurou atingir as metas fíSicas cons

tantes da programação anual ou plurianual. Acompanhar, analisar e avaliar a execucãc> or

çamentária em termos de sua efetiva realização através de metas físicas. 

São fundamentos do controle interno exercido pelo PGder txecutivo, const2ntes da 

Con::.lltuição Federal, artigo 71 : 

"O Poder Executivo manterá sistema de controle interno, a fin de: 

I - criar condições indispensáveis para assegurar eficác:a ao controle externo e rtgu

laridace à realização da receita e da despesa; 

II - acompanhar a execução de programas de trabalho e d do orçamento; e 

III - avaliar os resultados alcançados pelo;; administrad .. res f, veriticar a exec;jção dos 

contratos" . 

No âmbito do controle interno, sob análise, estão ta:llbém enquistados os princípios 

orientadores, ilssim como as diretrizes da oruanização do "istema emanados da legislação 

cúmpatente, 0:.1 sejam: 

"O cont:-ole das atividades da adminisl ração federa; deverá exercer-se em tOdos os 

níveis e em todos os órgãos, compreendendo, particuiarmen 1e: 

1. O centrole, pela chefia competente, da execução dos programas e da ouservância 

das normas que governam a atividade espec ítica do órgão controlado; 

2. Con~role, pelos órgãos próprios de cada sistemó, da observância das rlormas ge

rais '::jue regulam o exercício das atividades auxiliares; 

3. O controle da aplicação dos dinheiros públicos E da guarda dos bens dél União pe

los 6rgãos próprlú.:. do sistema de cc -Habilidade e:uditc·ria".12 

11 lei 4320, cc 17-3-64, art. 75, que estatui normas gerais de Dir"ito Fir:anceiro para elaboração e contro
le dos orça.llentos e balanços da União, dos Estados e MunicípIOS e do Distrito Federal, nos termos do 
art. 89, inc'so XV, alínea "c", da Constituição Federal. 

I" Decreto. lei nQ 200/67, artigo 13. 
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o item primeiro diz respeito ao controle descentralizado feito a nível de unidade ú~~8-

rativa executora dos serviços ou produtora de bens, pelas próprias chefias das unidades 

que, desta forma, terão a responsabilidade imediata pela verificação do efetivo cumprI

mento da programação e metas de trabalho previstas. 

O item segundo refere-se às atribuições dos órgãos próprios de sistema previstos no 

art. 22 do Decreto-Lei nÇ} 200/67. 

O i tem terceiro compreende a fiscalização financeira executada através dos controles 

interno e externo, os quais se completam tendo em vista os fins comuns que, afinai, per

seguem, ou sejam, a exação, a legalidade, a eficiência e os resultados na boa aplicação de 

recursos públicos. 

Os controles pol ítico e administrativo sobre as empresas públicas, de caráter perma

nente, são exercidos setorialmente, segundo as funções dos Ministérios, auxiliares e inte

~1rantes da estrutura da Presidência da República - administração direta - e se reportam 

q denominada supervisão ministerial. de natureza abrangente, na forma do disposto no 

Decreto-Lei 200/57. 

"A primeira forma dessa fiscalização permanente sobre as empresas estatais SE expri

:-ne na regra de supervisão ministerial, ou seja, de controle admininrativo hierárquico, que 

insere as sociedades de economia mista ou empresas públicas, na órbita da administração 

permite às autoridades superiores da Administração Pública o exp,rcício de relativo poder 

ele mando sobre aquelas entidades, sem prejuízo de sua personalidade jurídica e da liber

dade de gestão que lhes é própria. Este controle administrativo - que tanto pode ser 

a priori como a posteriori, nos termos da lei - completa-se com a competência superior 

da administração direta no tocante a planejamento administrativo, econômico-fipanceiro, 

segundo as diretrizes do governo". 13 

O título IV do Decreto-Lei nÇ} 200/67, nos artigos 19 a 29, e seus parágrafos, trata 

da supervisão ministerial, que é extensiva a todo e qualquer órgão da administração fede

lal, direta ou indireta, exercendo-se através dos instrumenos de orientação, coordenação 

e controle das atividades dos órgãos subordinados ou vlnculadc.s à área ministerial, com 

os seguintes objetivos principais: 

"I - assegurar a observância da legislação federal; 

II - promover a execução dos programas do governo; 

III - fazer observar os pri:lcípios fundamentais enunciados no Titulo II (planejamento, 

coordenação, descen:ralização, delegação de compdência e controle); 

I V - coordenar as atividades dos órgãos supervisionado:; e harmonizar sua atuação com 

a dos demais ministérios; 

13 CaIU Tácito. op. cito p. 5. 
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'J - avaliar o comportamento administrativo dcs órgãos supe(visionados e diligenc:ar 

no sentido de que estejam confiados a dirigentes capacitados; 

VI - proteger a administração dos órgãos supervisionados contra interferências e pres

sões ilegítimas; 

VII - fortalecer o sistema do mérito; 

VIII - liscalizar a aplicação e utilização de dinheiros, valores e bens públicos; 

I X - acompanhar os custos globais dos programas setoriais do governo, a fim de alcan

çar uma prestação econômica de serviços; 

X - fornecer ao órgão próprio do Ministério da Fazenda os elementos necessáriOS à 
prestação de contas do exercício financeiro; 

XI - transmitir ao Tribunal de Contas da União, sem prejuízo da fiscalização deste, 

informes relativos à administração financeira e patri:-:,onial dos órgãus do MiniS

tério" . 

No que se -efere, especificamente, à administração indi~eta, a supervisão ministerial 

";Isa a assegurar, essencialmente: 

I - a realização dos objetivos fixados nos atos de constitt:~:ão da entidade, 

II - a harmonia com a pol ítica e a programação do g:·verno no setor de atuação da 

entidade; 

III - a eficiência administrativa; 

IV - a autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade,14 (o grifo é 
nosso) 

A forma do exercício da supervlsao millisterial está óndicada no parágrafo único do 

artigo 26 e compreende, entre outras rnedidz,.;, de real Importância, até mesmo fjdrd o pró

priO controle das entidades subordinadas, o sE::c;uinte: 

a indicação ou nomeação pelo Min:stério dos d'rigentas das entidades, conforme 

sua natureza jurídica; 

designação, pelo Ministro, dos repr9Sentantes do governo federal nas assembléias

gerais e órgãos de administração ou controle da ee lidad',;; 

recebimento sistemático de relató:los, boletins balancetes, balanços e informa

ções que permitam ao Ministro acompanhar as a .,vidades da entidade e a execução 

do orçamento-programa e da pDgramação h:lanceira aprovados peio governo; 

aprovação de contas, relatórios e tlaldllçOs, dire','mente ou através dos representan

te:, ministeriais nas assembléias e t' Jãos de adrrlinislração ou controle; 

14 Dtlcreto-lei r.Y 200/67, artigo 26. 



fixação, em níveis compat íveis com 8S critérios dt:, operação econômica, aas jes
pesas de pessoal e de administração; 

realização de auditoria e avaliação periódica de rendimento e produtividade; 

intervenção por motivo de interesse público".' 5 

E, por fim, no parágrafo único do artigo 27, o governo assegurará "às empresas públi

cas e às sociedades de economia mista condições de funcionamento idênticas às do setor 

privado, cabendo a estas entidades, sob supervisão ministerial a ajustar-se ao plano geral 

do governo" ,'6 

Conforme se verifica, nada escapou. O alcance déi supervisão ministerial é amplo, 

abrangendo toda a tipologia do controle. Assim, temos contemplados: o controle pol í
tico, administrativo, financeiro e o de desempenho. As diretrizes básicas, a orientação se

gura no tocante à verificação dos atos e do desempenhoJas empresas públicas, de manei

ra geral, estão contempladas no presente diploma legal, o 0ecreto-Lei 200/67, que é o ins

trumento básico da administração federal para esses casos. 

No amplo contexto da supervisão mir"sterial figura a aç~o de órgãos intermediários, 

entre as empresas públicas e os Ministérios. Assim, com ,listas em disciplinar as atividades 

das empresas estatais dispersas pelos vários campos de 2Ç'30 d2 economia, o gO'/errw Insti

tuiu órgãos colegiados normatiVOS, que terão a incumbênCia de estabelecer as pc,1 íticas para 

o setor e qLie serão implemen:adas pelas empresas govw:lamentais, além, é cl8ro, de exe

cutar a coordenação e supervisão ministerie, bem como o controle técnico ou substantivo 

das ações en:preendidas na área de atuação oas empíesas pcJbliccs. 

Esses órgãos, abaixo discriminados, subordinam-se:iret2mente aos ministérios, clas

sificados por função, ou seja: 

"Ministério da Agricultura: 

ConseltlO Nacional de Abastecimento; 
Conseiho Nacional de Pecuária; 
Conselho de Desenvolvimer, to da Agricu: :tJra; 

Comissão Cen trai de Coordclnação; 
Comissão Nacional de Pesquisa Agropec! jria e de A~. ,03PCk! Técnica Rural; 

Ministério das Comunicações: 

- Conselho I'Jdl~ional de Comunicações; 
- Departa:1181 dO Nacional de Telecomunic leões; 

Ministério da Fazenda: 
Comissão de Programação t=inanceira; 
Comitê Brasileiro de NOnltlclatura; 

- Cons81ho Interministerial ;~ e Preços; 
Consel ho Monetário Nacional; 
Conselt-·o de Pol ítíca A;ju2Ileira; 

15 Ibidem. 

ló Ibidem. 



Ministério do Interior: 

- Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia; 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste; 

Superintendência do Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus; 

Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste; 

Ministério da Indústria e Comércio: 

Comissão para concessão de benefícios fiscais e programas es~eciais de expor~d:::ãG 

BEFIEX; 

Conselho de Desenvolvimento Comercial; 

Conselho de Desenvolvimento Industrial; 

Conselho Nacional de Comércio Exterior; 

Conselho Nacional de Seguros Privados; 

Conselho Nacional de Turismo; 

Conselho Nacional de Não-ferrosos e Siderurgia (CONSIDER); 

Ministério das Minas e Energia: 

Conselho Nacional do Petróleo; 

Conselho Superior de Minas; 

Departamento Nacional de Produção Mineral; 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica; 

Comitê Coordenador dos Estudos Energéticos da Amazônia; 

Comissão Nacional de Energia Nuclear; 

Mi nistério dos Transportes: 

Conselho de Transportes." 17 

Não obstante, há a obrigatoriedade de a empresa pública prestar contas de sua gt:stão, 

ou seja, cumpre às empresas públicas, genericamente: prestar contas de sua gestão, pela 

forma e nos prazos estipulados em cada caso; prestar, a qualquer momento, por intermé

dio do Ministro de Estado, as informações solicitadas pelo Congresso Nacional; evidenciar 

os resultados positivos ou negativos de seus trabalhos, indicando suas causas e justificando 

as medidas p,JstéJ:i em prática, ou cuja adoção se impuser, no interesse do serviço público. 

Desde sua instituição e durante muito tempo as empresas públicas gozaram de toda 

liberdade de ação, sem a mínima interferência da administraç;i'o centralizada na determi

nação de suas pol íticas, diretrizes e programas de ação. Obedecia-se, pois, ao preceito 

constitucionél e legal de que as empresas estatais deveriam gezar de autonomia e flexib,

iiUade de açã.), a fim de que pudessem, livremente, atingir os seus fins sociais. 

I - Fonte: Trabalho da prot. Beatriz Wahrlich - op. cito pp. 21/22. 

-._ .•.. _---.. _----
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De certo tempo para cá reverteram-se as tendências gJvernamentais. No o :zer Dé 

,'~dilson de Abreu Dallari, "avolumaram-se pouco a pouco a.~ peias, as reservas, as reSl~

ções e as fiscalizações sobre tais entidades, a ponto de se qUE::.:itionar sua qualificaç3G CCifT:Cl 

pessoas privadas".!8 Noutra psssagem, o mesmo autor citar.do Lúcia Figueiredo "O pJ

der de interferência da administração central nas empresas públicas e nas socied;,des :,:", 

economia mista, quer a nível federal, estadual ou municipal, é tão abrangente que, a ~OSS,J 

ver, só por esse traço, como também pela fiscalização a que se submetem perante o T'
bunal de Contas, escapa a essas sociedades a possibilidade di; se constitu irem em entijijOéS 

de direito privado no sentido autêntico. O rótulo de pessoa jurídica de direito prliõjCi 

que foi dado a tais entidades não corresponde ao seu cont8!.Jdo tendo em vista a realidade 

jurídico-positiva em que vivem",!9 

A propósito, comenta, com toda procedência, Dallari, "Realmente, há qUE: se reco

nhecer uma discrepância entre o rótulo e o conteúdo, mas parece evidente que o qUE: f:Stá 

errado é o rótulo. Com efeito, considerando-se que tais entidades outra coisa não sãs do 

que a administração pública agindo sob formas privadas, que são meros instrumentos de 

ação estatal, criação do Estado, com recursos públicos, é Inevitável que elas sejóm atingi

das pelo regime jurídico-administrativo que tem, entre SL'as caracter ísticas, os prínc ípiOS 

da legalidade, da finalidade e do controle".2o 

Por diversas razões de natureza pai ítica e econômiCJ, o governo, em fins de 1979, 
através do Decreto 84.362/79, alterou substancialmente cc' estrutura do sistema de contro

le interno 21 , criando um órgão a nível de subsecretaria ~.: Estado, localizado na SECRE

T AR IA DE PLANEJAMENTO da Presidência da Repúbli, i, com amplas atribuições no to

cante ao controle de recursos de qualquer natureza e acoi,panhamento da despesa púbilca. 

Alterações substanciais introduzidas pelo supracitado 1ecreto: 

1. Mudou o nome das antigas Inspetorias Gerais de Finanças (IGF), criadas pelo De

creto 61.386, de 19-9-67, para Secretaria de Co Hrole Int8rno (SCI) - art. li? do 

decreto 84.362/79; 

18 Op. cit., p. 89. 

1 ~ Lucia V. F igueiredo, "Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista", in Adilson A. Dallari op. 
cit., p. 89. 

lO Op. cit., p. 89. 

: I Anteriorm-mte às alterações introduzidas pelo Decreto 84.362/79, DOU, de 31-12-79. os órgãos da 
administr<:ção pública, incluindo os da administração descentralizada, estavam obrigados a cumprir o 
disposto r.a lei 4.320, de 11-3-64, no tocante a orçamentos, balanço~; e prestação de cor.tas. Particular
mente, os entes descentralizados deveriam ob~decer aos padrões e normas instituídos pela referida lei, 
Jjustados às respectivas peculiaridades. (Art. 107 a 110, da lei 4.320/64). Seus orçamentos, antes, eram 
aprovado~ pelo Presidente da República. Após o Decreto 60.745, de 24-5-67, passaram ~ ser aprovados 
por porta~ia do Ministro do Planejamento e Coordenação Geral. QUii,tO à tomada de contas dos admi
nistradort~ dos órgãos da administração indireta, eram encaminhadas ao Tribunal de Con~:as, via Inspeto
ria Geral de Finanças do Ministério, ao qual se vinculava o órgão, em obediência ao disposto no decreto 
61.386í67, art. 99, e segundo o disposto no art. 42 do Decreto-Lei 199, de 25-2-67. 



2. Retirou as funções de órgão central do sistema de administraç.3o financeira, ccrta

bilidade e auditoria da Inspetoria Geral de Finanças do Ministério da Fazêr:h 

transferindo-as para o novo órgão central de sistema, a Secretaria Central de Cor,

trole Interno na órbita da SEPLAN - art. 10 do Decreto 84.362/79; 

3. Excluiu da competência das antigas Inspetorias, hoje Secretaria de Controle In

terno (SCI), as funções relativas aos procedimentos de auditoria, a cargo, dora.an

te, do órgão central de sistemas - art. 3Çl, inciso VI do decreto 84.362/79, 

4. Centralizou, com caráter de exclusividade, a atividade de auditoria contátJ I E: Clt; 

programa, tanto dos órgãos da administração direta, quanto da entidade da aarn

nistração indireta, sem preju ízo, no entanto, da supervisão ministerial - ano 11, 

inciso II do decreto 84.362/79; 

5. Instituiu a auditoria programática junto aos órgãos da administração direta e Indi

reta - art. 11, inciso II e art. 18 do decreto 84.362/79. 

Sobre as modificações na sistemática de con:role interno, no que respeita às empre

sas públicas, pronunciou-se a prof. Beatriz Wahrlich desta forma: "Trata-se, portanto, de 

centralização não somente do controle programático, como também, da auditoria do de

sempenho e do controle financeiro das empresas estatais, pela SEPLAN. Não tendo sido 

eliminado o controle setorial que, através do mini:;tério respectivo, é exercido, haverá, con

seqüentemente, duplo controle, com enfraquecirlento da autorid3de ministerial e, possi

velmente, ocasionando perplexidade e/ou confusãc às próprias empresas".22 

Pode-se acrescentar, complementando a feliz e acertada co:ocação da prof. Beatriz 

Wahrlich, que o presente decreto retira parte da atribuição das 2ntigas Inspetorias Gerais 

de Finanças, hoje Secretarias de Controle Interno (SCI), que lhes foram concedidas pelo 

Decreto- Lei nÇl 200/67 (arts. 22 e 23) no tocante a auditoria, preferindo o sistema de con

trole centralizado, em contraposição ao modelo descentralizado e setorial anterior. 

No que diz respeito, ainda, ao controle ir.terno, cabe enfocar, nos casos específicos 

das sociedades de economia mista e outras sociedades por ações em poder do Estado, o 

-:ontrole a cargo dos próprios organismos das er:tidades - a exemplo da administração pú

blica já analisados -, nos termos da legislação que rege a matéria, que trata dos órgãos de 

fiscal ização e cor Ilrole, abaixo indicados, observadas, ainda, as disposições da lei nÇl 6223/ 

75, no particular: 

"a) acionista controlador, ou seja, a pessoa natural ou jurídica ou o grupo de pessoas 

Vinculadas por acordo de voto, ou soe controle comurn que é titular de direitos de 

sócio que lhe asseguram, de modo permanente, a maioria dos votos nas delibera

ções da assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da com

panhia; 

:~ Beatriz Wahrlich, "Controle político das empresas estatais federais n:> Brasil - uma contribuição ao 
seu estudo", RAP 14 (2): (abr/jun-1980) p. 27. 



46 

b) assembléia geral dos acionistas com amplos poderes para decidir todos os nfgó

cios relativos aos objetivos da companhia; 

c) conselho de administração, com poderes específicos de eleger diretores bem co

rno fiscalizar a gestão dos diretores e examinar os atos de gestão da companhia etc., 

d) conselho fiscal com a responsabilidade de fiscalizar os atos dos administradores 

tl verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; opinar sobrt 0 

relatório anual da administração, analisar e dar parecer sobre as demonstrações 

financeiras elaboradas pelas companhias".2J 

o acionista controlador é o detentor do poder de mando e naturalmente de controie 

geral da sociedade, uma vez que possui o maior número dos votos nas deliberações da as

sembléia geral, podendo eleger a maioria dos administradores da empresa. Por outro lado, 

° parágrafo único do artigo 116, que trata do disciplinamento da questão, diz que o acio

nista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a c}mpanhia realizar o seu obje

tiVO e cumprir a sua função social, pois tem deveres e responsabilidade para com Cl~ demais 

acionistas da empresa, bem assim os que nela trabalham e a comur,idade na qual atua, cujos 

direitos e Intert::.ses devem lealmente ser respeitados e atendidos. Q artigo 117 chega a es

pecificar os casos da responsabilidade do acionista control,:dor pelos danos causados por 

atos praticados por abuso de poder. 

Ressalvada a parte final do artigo citado, as demais disposições reportam-se a chama

mento de natureza ética e moral, voltadas mais para o foro íntil,lo do acionista destituído 

clt~ sanção. 

E da própria essência da assembléia geral de acionistas deliberar sobre os mais impor

tantés assuntos que dizem respeito à sociedade, competindo-lhe, privativamente, decidir 

sobre. reforma dos estatutos sociais; eleger ou destituir os administradores e membros do 

Conselho Fiscal da companhia; tomar as contas dos administradores e deliberar sobre a 

transformação, fusão, Incorporação, e, tamb/:m, a dissoluç,:j"(J da sociedade. 

O conselho de administração é o 6rgao de direção 8 comando superior dé.l sociedade, 

eleito pela assembléia dos acionistas com ooderes por ela cO!lfericJos para a f;Ud adminis

tração, conforme se estabeleça nos estatUtos sociais, TI ata-s8 de 6rgtio de cJeliberação co

iegiada, sendo a representação da companh j pr ivariva d()·~ seus diretores. 

Q conselho fiscal tem o seu funcionéJmento disciplinado em estatuto soc:al, eleito pe

la assembléia geral com a função p recí PU(. de fiscalizar os atos dos administradores e veri fi

car o cumprimento dos seus deveres lega·:; e estatutários. A nova legislação das sociedades 

àrlônimas ampliou os poderes atribuído~. élO conselho fiscal, ao ternpo em que, por outro 

laJo, lhe aumentou os deVeres e r ,por- ~abilidade. 24 Esta, também, é a opinião da prof. 

B~atriz VoJahrlich, "Não resta dúvida de que o consslho f:scal de qualquer sociedade de 

1) Lei 6404, de 15-12-1976. 

;4 Artigo; 161 a 165 da Lei 6404n6. 
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economia mista tem atribuições que o habilitam a bem exercer o controle interno da en

tidade".25 

Inexplicavelmente, na prática, a tradição registra que os conselhos fiscais não cum

prem fielmente as suas relevantes funções na defesa dos acionistas minoritários, conforme 

a expectativa e a ênfase da nova legislação das sociedades anônimas. 

Cabe, abordar, finalmente, o caso das empresas controladoras, as chamadas empre

sas holding, institu ídas a partir da década de sessenta, aliás, no período que se caractemou 

pelo dinamismo do setor público brasileiro e sua consolidação. Para se ter urna pálida 

idéia da expansão do setor, no per íodo, basta dizer que foram criadas, ou passaram pald 

o selOr público, mais empresas públicas e sociedades de economia mista do que em todo 

o resto da história econômica brasileira. 

Por essa ocasião surgiram as empresas holdings, que detêm o comando empresarial do 

setor mediante a participação acionária majoritária. 

As empresas controladoras têm, geralmente, corno objetivos genéricos, entre outros: 

a) coo:-denar e supervisionar as políticas industrial e comerCiai das subsidiárias (em-

presas controladas); 

t)) promover e gerir os interesses da União através de ampreendimentos setoriais; 

c) proç:rarnar as necessidades de recursos financeiro~· para as subsidiárias e associadas; 

d) promover, através das subsidiárias e associadas, r execução das atividades relacio

nadas com o setor empresarial. 

Resumidamente, o sistema empresarial público brasi,eiro está estruturado da seguin

te for 1118' 

1. Mininério - comando do sistema empresarial público; 

2. Cons81ho normatizador .- com as funções normat:vas e reguladoras; 

3. Empresas controladoras (holding) - comando empresarial do setor; 

4. Empr3sa pública - unidade operacional - execul()r"l. 

A Utulo rr,eramente ilustrativo pode-se mencionar; 

Ministério das Comunicações; 

Conse:ho Nacional de Comunicações; 

- Telebr3s; 

Embratel. 

15 Op. cit. p. 19. 



'. -

o cOiltloie 

to da:~ CCII: rél~ (!, 

gundo l;;:)~õe i_~ Ué: li' '. ;,:::1""1 

de 19C~' No :!fiel! di lIr,f) 

e orçéil.'dl11.dfl<:l I;e;t"'. _:<.-i.ldas 'i! 

ZIS ernp (;sas Dl') ·:!cc, ~LlIt8 inL> T\l'; du :, 

!n::,er1él lU D8Ul~U-L /)0/67 

hliJ enU,'" ", q, illCJO (rd;: 

..1rt i~Jo <': d q Cc ql d i8 1 rt:~~U, 

,JisPU!::,[ em i,:: p;; 

sentt: c,ipituiO. 

C culltrok )C lIC), UI!' 

o Jo n:, 

ios ór>J,)$ !t3<jiS',:i i ,:: ,,:O,iL 
d,)r8S .3 pOI C.): 1 :':, ,;S P'lt I:

todas i,'::; Si las .' ,\ í;: : 1':.:. açtíF-:' 

g(:1 di 111','U l' I, :dld, fm~,: 

')5 5up\jllores ; ,', ~J: ;ses dc. , 
podert:.,>, ~t> 

C ';l'llTIUI", Cil .J 6 e:-:' 

os ÓI.':~OS (L~ ,,',p" ';adio,.: 

ai retd e!lll) 

hSCJli~(i\~aO 

C:on i (:1 i"~ 

com o il1i..:stlli 

::b No mesmo ~l: . \ ,. 

poi ítico, isto J i , 

geldis da SOl' ' :1.:', 

mel'ital", 

27 Aos fundácõt: 
fTllsta e til;;,· 

cl. .. Lelho d .. 

'rOr'\Ii1Cid 

it: 0 11.;; q, 
() conto. 

.,'1 

~;)U'", (, 

Cdi ! [Ulu 

j prC)('8Ss:) 

,dGr El\8 

, tf_' 

J .. l 

C)(,: 

"/é' . 

I •. ~ 

'!UIÓS. 

, 1<. 

~Ji.. 

inicI,1 q[o 

~ o 
u; Ó' 

,) 

('. 

..... .#!1 

-tf 

, .f\' 

• J ' .. 

'.~:J,; , 

v,~ 

;õ':, 

:'1 :.. 

J 



49 

A legalidade, a m'Jralidade ou probidade, a exação, em última análise, são fundamen

tos para o pleno exercício e a existência do controle externo e, de forma mais amrJla, do 

político Sobre os fundamentos do controle pOlítico, "o que se quer defender, contudG. 

e d lisura ou a exação nas práticas administrativas, o policiamento moral na aplicação o .. , 

181S, as rnaneiras formais de controlar o uso do poder discricionário, o direito de prcvoca' 

o eXdnl8 judicial fundado na não-moralidade do ato prejudicial, dirimindo litígios entre 

particulares e a administração, amortecendo os conflitos que, pela Independência dos po

JCI8S, escapam à tutela jurisdicional".28 

A moralidade ou a probidade na gestão de recursos pC'bIICOS, a legalidade (ciJrnpr~

menta da le!), a par de serem 1undamentos do controle eXterno, apresentam-se também 

(,>1110 seus objetivos, aliadas ao lTIesmo processo para atingir os flfls previstos no ordena

mentu normativo dos órgãos descentralizados. 

O objetivo fundamental das empresas públicas, no ell'anto, está Intimamente ligado 

dO cumpr imentl) de suas finalidades empresariais e sociais "Não satisfaz ao interesse co

iellVO que a administração pÚblica apenas se abstenha cJe~ometer atos ilegais. Se o pri

medO dever do administrador é o de respeitar as normas cidminlstrativas, torna-se mister, 

d!nda, que a sua atuação alcance os objetivos sociais e econô 1Ícos desejadL s". 29 

"O tml último do controle governamental sobre as empresas pú,...Iicas é fazer com 

que Sdd dtuação tenha consonância com os desejos e aspi' Jções da soei· dade na qual ope

rd111. Além disso, em sistemas econômicos como o bras' eiro, em que a partiCipação do 

bLiJll, através de empresas públicas é intensa, seu cont Jle é fundarr·ental para garantir 

ccntorrnidade COfJ1 critérios pol ílicos e preferências pÚblic.:;". 30 

À medida que mais aumenta a interveríção do Est .. 'J na econOlTila, na prestação di

reta U..; serviços e produção de bens, o próprio interes.' da ~ jietlvidade ressa:ta na atua

cão do Estado ou dos órgãos estatais, der::ndendo, po d;e, ,~t:ciênci(' e eficácia da admi

nistração exercida pelos referidos entes dt.· -3ntralizado que atuam como seu instrumen-

, de ação em prol do alcance de metas Brn benefíCIO cJ próp' iéi soc;(;dade. Assim, ao de

\E:r de legalidade, que é urna !:onquista do liberalismo Pi iÍlicu uu sé.;ulo XIX, acrescenta-se 

(Ju[ro, no inforrne de Adilson Dallari, que a doutrrna 'aliaflél designa, significativamente, 

como o dever de boa administração. 

Comenta, em seguida, o festejado €.>pecialista: "~c poLier pút>llo que propicia os re

cursos e dá liberdade de atuação a tais er'lpr8SaS deve é ,ercer um cuptrole opHaclonal para 

'. er iÍlcar- o mérito da gestão empresarial. As finalidadl) do controis pol ítico das empresas 

públicds podem ser reunidas e integradas na defesa do' interesses da coletividade, de inves

tigadores particulares, da administração, jas próprias i ltidades e dus seus ad:ministradores. 

---~----

26 Olilleir< F. Sobrinho, "As IJráticas adminiwatillas e o co,-',role da moralidade" Rev. Dir. Adm. 115 
(janlrmr-74) in Adilson Dallari, ob. cito p. 2;. 

'" ('.aio Tácito, "O controle d" administração e a nOlla Constí'uição do Brasil", in Adilson A. Dallari, ob. 
cito p. ::.lO. 

30 Pilulo noberto Motta, 00_ cit. p. 73. 

J 



.~ ,) 

Pai a que se entenda isto, é preciso afastar qualquer idéia de que o controle é ie; ('J, e",. :u
sivamente, com propósitos sancionadores, pl~nitivos_ Não se pode deixar de laco que 0 

controle serve também para propiciar uma exata noção da realidade dVJ iatos e para ré,,;,· 

mentar O processo de tomada de decisões, com vistas no constante aprimoramento dáS ô::

vidades administrativas"_ 31 

o Poder Legislativo tem os meios e os necessários ins!lumentos de ação a fim de eX2: 

cer adequadamente efetivo controle externo sobre os atos da administração (Pojer E"'t; 
cu(ivo), em todas as suas manifestações, inclumdo as própr:3s empresas públicas_ São, po;~, 
Instrumentos do exercício das atribuições do Legislativo, c)m vistas no controle dos entes 

descentralizados: 

1_ Criação da entidade - a criação de empresas púb Icas no Brasil depende de duTO

rização legislativa nos termos do art. 43 (caput) '-:3 Constituição Federal e decor

re do princípio da legalidade; 

2. Aprovação de planos de desenvolvimento - é de. competência do Poder Legisla

tivo a aprovação de planos e programas nacionais e reg:onais de desenvolVimento, 

conforme disposto no 3rt. 43, inciso IV da ConstiLJição Federal; 

3. Prestação de informações - um meio eficaz de Cl1trol':3 das atividades das empre

sas públicas, que permite o seu acompanhamenl_ imediato, está previsto no art. 

30, § único, alínea "d", da Constituição Federa;, e di~ respeito ao pedido de in

form~hi'íes pela mesa da Câmara dos Deputados cu do Senado Federal, por :nter

médiu da Presidência da República, d8S entes desc>rnralizados; 

4. Convocação de ministros - prevê o art. 38 (ia Consttui~ão F-ederai o compare

cimento obrigatório dus ministros fle Estado pt'dnte os órgãos legislativos, desde 

que convocados por d~liberação da maioria, pô' prestarem, pessoalment8. infor

mações sobre assunto ç:reviamente d8terminadc, 

5. Comissões especiais de inquérito - - existe, 3Jl\ J, d ,leu Idade de él Uirnara dos 

Deputados e o Senado, em conjuillo, ou sepd· j(jarJl'::f"ite, IrlslitUírenl cün1lssões 

de inquérito sobre fato determinado e por prc. ) CCI to, rneularlte requerimento 

de um terço de seus membros, cOfdorme estat:J' :~;(;e .) artigo 37 dd C:H1slituição 

Fed8ral; 

6_ Apraciação das contas - a apreciCição das cont; 3 da Jdministração, por parte do 

Leg:slativo, com o auxílio do Trib'mal de Con JS, visando o exame de sua lega

lidaje, é atividade que se enquadrB ao contldlt fiscal externo, de acordc) com o 

art. 70 da Constituiç§o Federal, no caso das (;!'::n8SdS públicas, disciplinado pela 

Lei n<? 62~~3, de 14-7-75, alterada p,;ia Lei 652::') e 114-78_ 

31 Adiison A Jalldfi, ob. cit. p. 90. 
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3.4 Controle financeiro das empresas públicas 

o controle das empresas públicas, de maneira geral, e o controle fmancelrc, r,c p",~

t iCU lar, têm despertado a atenção dos especial istas, provocado discussões e der ",téS em 

órgãos classistas, recebido críticas generalizadas e, preocupado, sobremodo, as él"lc,r'Jé

des responsáveis pelo equacionamento da questão_ À medida que cresce a particip"CS:; ,10 

Estado na economia, seja através da criação de novas empresas, seja mediante a arrq::';,áCâú 

ou expansão das já existentes, mais acirrados se tornam os debates e compl8xas ó~ ô::';,,

ções, recrudescendo as pressões a respeito da questão do controle a ser inslÍtu i]c, ~:';Gre 

as debatidas empresas estatais. 

Por outro lado, é manso, pacífico, o modo pelo qual as empresas públicas dE:jem ler 

suas diretrizes e ações coordenadas e supervisionadas pela administração direta, ó fir,-, Je 

que se aliem às pai íticas públicas de ordem geral, estabelecidas com vistas em alen1éf às 

necessidades sociais globais. 

o controle das empresas públicas não se restringe, desta forma, às modalidades éspe

cíf:cas do controle pai ítico da administração e, muito menos, ao controle administrativo 

exerCido mediante a supervisão ministerial. Tem maior alcance, estendendo-se às óti'Jida

des tinanceira-urçamentária, objeto de análise no presente i tem_ 

A priori, faz-se necessário ter o devido cuidado ao se instituir sistema de controle fi

nanceiro sobre as empresas estatais, a fim de resguardar a indispensável mórgem operativa 

de fleXibilidade e autonomia dos serviços descentralizados do governo que lhe:; foram con
fijjos. 

o controle financeiro atual implantado, atenden(Jo aos reclamos sociais e preSSÕéS 

de natureza pol ítica, precisa rever seus critérios e atual izá-Ios, adequando-os aos órgãos 

cCJf1trolados, uma vez que é executado, ainda, obedecendo a normas e critérios ultrapas

sados (jue enfatizam mais as dimensões processual ísticas e não medem resu!tados espera

jCiS ou objetivos a serem alcançados. 

A sistemática do controle financeiro compreende a realização da receita e da despesa 

;::'~jbllca, constituindo-se, em suma, no controle da execução orçamentária e dos atos que 

it~es são próprios. Efetua-se através de duas modalidades distintas e já referidas Einterior

rT,ente. ou seja, o controle interno e o controle externo. 

Os aspectos do controle, que têm causado dúvidas, polemizando as discussões pertl

í,entes e exigindo maior atenção para o seu efetivo disciplinamento, tratam-se, precisamen

Te, dGS que estão afetos às empresas públicas no sentido amplo. 

No yue se refere à relevância dos recursos manipulados e, também, à exigênCia do 

preceito iegal Já mencionado, contido no art. 93 do Decreto-Lei 200/67, não só as empre-

5,,::' pL.bcICos, mas quaisquer órgãos criados pelo Poder Pút lico ou que dele participe, estão 

3"jO:::-il03 j-.JS controles da administração pública. 



As dúvidas e incertezas originaram-se do sistema constitucional, no entendlrT,en~8 de 

Ba-ros Júnior, e tem fulcro quando o art. 70, § 5'? da Constituição Federal, res:r,r,~-:- i'; 

ap: icação das normas de fiscal ização financeira às autarquias, excluindo as restardes rr -:: ::él

lidades da administração indireta, ou seja, as empresas públicas, sociedades de eCúí,(yr,.é: 

msta e fundações oficiais. Coerentemente, o art. 170,' § 2'? da Constituição, remeE: as 

er.lpresas públicas e as sociedades de economia mista para as normas aplicáveis às eíí,;:,ri:;

S2S privadas, até mesmo quanto ao direito do trabalho e das obrigações. Surge i'; j~. I:E: 

qljando o art. 45 da Constituição diz que a lei regulará o processo de fiscallzacã::,. c-:: i'; 

Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atos do Poder Executivo, inclulr,dJ JS 

ca administração indireta. 

No caso orÇ] sob comentário, as disposições do presente artigo (art. 45) se ch·Jcarr .. 

de certa forma, com as do art. 170, § 2'?, citado acima. 

Vale ressaltar as palavras de Barros Júnior cotejando as discrepâncias constltue·aí.éS 

"Neste sentido, cabe por em conexão o referido artigo 170 § 2? com o art. 45, dél Cúrs

tltuição Federal. Do cotejo, tendo, inclusive, em conta o disposto no artigo 8°, InCiSÚ 

XV II , ai ínea "c" - que cogita da competência legislativa da Ur.ião quanto a normas ge

rais de despesa e gestão patrimonial e financeira de natureza pública - se infere c::ue o :e

gislador constitucional remeteu a fiscalização dessas empresas e outras entidades descer,

tralizadas para um plano mais amplo, a ser disciplinado por lei federal. Por cer:ú, para 

conferir à atuação desses entes maior flexibilidade operacional, sem submissão aos proces

S,-iS formais, rr.ais rígidos, da contabilidade pública. Com efeito, vinculadas essas empre

sas a regime de direito privado, só a União, e, portanto, à lei fec;Jeral, pareceu devido atri

bUir a faculda·je de dispor sobre a fiscalização financeira exterr.a dessas entidades". : ..... 1 

"Esse entendimento foi, aliás, o alcançado pelos que mais aten~amente examinaram ú te

ma, notadamente, as conclusões a que chegaram recentes cong:essos de tribunais de can

:as, por :ntermédlo de estudos, inclusive, de comissão de jurisconsultos escolhicús para a 

elaboração de anteprojetos de lei com essa finalidade".32 

Não houve acordo quanto ao modo de processar a fiscalízação o que deterrTilÍlou a 

elaboração de anteprojetos separados sobre a matéria, Ressalte·se, mais uma vez, a üp:nlão 

Je Barros Júniu li". mas, ao invés de regular o art. 45 da Ccnstituição - o q·Je ser·a de 

meihor técnica - promulgou-se em 14-7-1975, a lei n'? 6.223 que cuidou da-Iscallzação 

7!rldnC8lra e orçamentária da União, na forma do art. 70 da (onstituição, aditando provl

jêrlClas tendentes à fiscalização e julgamento de contas dos órgãos da admini:;tração des

:en trallzada" 3 3 

3: Barros Júnior, ob. cito pp. 30-3l. 

.l3 Ibidem. 



Nessas condições, ficou estabelecido, por lei, que a apreciação das contas das empre

sas públicas, por parte do Poder Legislativo, com o aux ílio do Tribunal de Contas, com 

vistas no exame de sua legalidade, é atividade integrante do controle externo, previsto no 

art. 70 da Constituição Federal e, agora, disciplinado pela Lei 6.223, de 14-7-75, com SUGS

tancials alterações introduzidas pela Lei 6.525, de 11-4-1978. O referido diploma legal 

determina a submissão das empresas públicas à fiscalização financeira e orçamentária d:J 

Tribunal de Contas competente (art. 7f?). bem como das fundações instltu ídas ou rTíõnt!

das pelo Poder Público (art. 8f?). 

Em se tratando de entidades que, além de obedecerem à pol ítica geral do 90'/'O:[ r,Ú, 

se deverão ater ao preceito constitucional de atuarem segundo as regras aplicáveiS às em

preSdS privadas, o legislador faz uma ressalva importantíssima no art. 9C?, de que os Tri

bunais de Contas, no exercício da fiscalização referida, não interferirão na pai ilica ado

tada pela entidade para a consecução dos objetivos estatutários e contratuais previstos. 

Dessa forma, vê-se, claramente, a preocupação acertada e o cuidado do legislador no 

tocante ao resguardo da autonomia e liberdade de ação das empresas públicas que cum

prem objetivos empresariais, preservando sua pol ítica, bem como os seus atos de gestão. 

Prevê, além do mais, a referida legislação ora institu ída, que servirão de elementos 

para a fiscalização do Tribunal de Contas os mesmos que utiliza para o exame das contas 

dos demais órgãos da administração pública, ou seja, o relatório anual, balanços e demais 

demonstrativos atinentes ao encerramento do exercício ~inanceiro e o certificado de au

ditoíla fornecido pelo órgão fiscalizador competente, induindo o parecer dos órgãos que 

devem pronunciar-se sobre as contas, conforme dispõe o Decreto- Lei nf? 199/67, no seu 

art. -42, que trata da matéria. 

Importante chamamento está contido no parágrato segundo do art. 7C?, transcrito: 

"t: vedada a imposição de normas não previstél~ na legislação geral ou específica". De tudo 

:sso se depreende que o legislador teve em mente evita: as intromissôes indevidas capazes 

de ocasionar preju ízos ou obstáculos à ação das empresas públicas, incident:3s sobre seu 

rendimento. 

Já anteriormente citado, outro tópico que merece reflexão é o relativc: ao § 1 C? do 

n',enclonado art. 7C?, que diz: 

"A fiscalização prevista neste artigo respeitará as peculiaridades de funcionamento 

da entidade, limitando-se a verificar a exatidão das cOl1tas e a legitimidade dos atos, 

e levará em conta os seus objetivos, natureza empresarial e operação segundo os mé

todos do setor privado da economia". (o grifo é nosso). 

esTá ciaro o respeito incondicional à autonomia e flex ibil idade de ação da empresa 

~~l:Ü:d em face dos objetivos perseguidos. Comentário próprio será desenvolvido, mais 

lar,J2 rÍ\) item relativo ao modelo de controle implantado Jelo governo, po: ser mais per-
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Oportunamente, a lei 6.525, de 11-4-78, veio dirimir possíveis dúvidas de i:li:erpre

tação quanto ao limite pelo qual possa atuar na fiscalização financeira sobre as i;mpreS:iS 

públicas, ao determinar que: 

"Art. 7? - §3? (acréscimo): A União, o Estado, o Distrito Federal, o Municíp,.J Ou 

entidade da respectiva administração indireta que participe do capital da empreSá pri

vada detendo apenas metade ou a minoria das ações ordinárias exercerá o di rei D oe 

tiscalização assegurado ao acionista minoritário pela' lei das socIEdades por aç3es 

(6404176), não constituindo aquela participação motivo de fiscalização pre;,s,ó no 

"caput" deste artigo". 

Fica afastada, dessa maneira, qualquer dúvida quanto ao limite imposto à atuaçã.J 

dos órgãos controladores da administração direta, que somente poderão fiscalizdr tendo 

plena jurisdição sobre os órgãos controlados, observados o disposto nos parágrafos 10 e 

20 do mencionado artigo sétimo da Lei n? 6223175, correspondente às empresas em que 

.) Estado tenha a maioria das ações (capital). 

Em resumo, as empresas públicas e as fundações instituídas pelo Estado estão, atudl

mante, submetidas aos seguintes controles: 

1. Controle pai ítico, uma das nuanças do controle externo exercido pelo yoder Le

gislativo, com o aux íl ia do Tribunal de Contas. Esta fiscal ização deverá ai:er·se à 

regulamentação em lei prevista no art. 45 da Constituição Federal. r'-Jo caso em 

apreço, foi a Lei 6223/75 alterada pela Lei 6525/78; 

2. Controle administrativo da administração centralizada, na forma também que a 

lei estabelece, abrangendo O controle financeiro interno, controles específicos, se

gundo a natureza da entidade. O Decreto-Lei ne 200/67 denominou o cGntrole 

administrativo como supervisão ministerial, dando abrangência e maior conotação 

a esse tipo de controle, o qual alcança, também, o desempenho da empresa; 

3. Controle dos órgãos de fiscalização próprios, previstos nas leis que criaram essas 

empresas, ou seja, conselhos fiscais, conselho de administração e assembléias, nas 

empresas e ministério público, no caso das fundações oficiais; 

-L Controle financeiro externo, a cargo do Tribunal de Contas da União. 

Assim, os Tribunais acompanham a gestão econômico-financeira das entidódes a que 

S2 refere a lei 6223/75, examinam a legitimidade dos atos de despesas, enfim, píocedem à 
T:s-=a!:zação permanente, semelhante à realizada na admini~tração direta e autarquld. 



4. CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA COMPARADA 

4.1 Considerações gerais 

Ao Iniciar-se uma abordagem do controle das empresas do E:;tado na adminst':::c~::.. 

pública comparada deve-se ter sempre presente que cada país tem suas próprias pecu ,ê;r -
,.--' .... -----

dades e ,--p<?rtan to , de",e dispor e cr_@E ~uªJip~logia de_ controle_ª9~~ª-da à~ suas re:i~s_ -=--e-
. cessidades. "Seja ~ual for .<::l sistema de controle adotado, o mesmo deveria ser aOE:qu:i'';'C, 

_à. cultura do país __ ~rtteress~o e de suas institl!lçQ~Ss;1lºS.J2rof29~i.!9~~bjac~.OJ~~õ 
quais cada empresa pública existe".! 
._----- .. - ------------~--

Sobre sistema de controle a ser adotado, .em cada caso particular, informa G refe~' 

do estudioso q~~ o~ie::~iaç~<?sJ<:l~-:~i;~~;~~_ºe cont.r:º-'~_sJ~oulC~~_paí~~~xórr.:é C~t: 
. sua ~~ão _vai i~~<?s, emgra~Êi1~.LJLo __ ?_eQtiçlo_dª jderlli tLcaç-ªQ_d~_urll.s-ºr:-.'lLC'.lº-.oe 

eo.?~~~.iI~~~_d_~_s. ~ot~_n~ialrTl~n!~_~.l<~.9.QiveisLrn_ª-s, no_!i!!91,_~_gu_~ver1!1aa se~.~~~~~hid~~_ev.e 
ªjLJ.star-s~_ª-c~ltYra.dQ-pa(sjlJteJe.s~~º-º_, Não há método certo cu errado de controle das 

- - - - --- - .-- - - "- ••• --- - ____ o. - ~ 

erllQ[_~~as J:>~_9Liç~-,-._~RenaS_!Tl.t3i.os adeguados ou inadequados, na inti midade de cada pó ís 

~ d.@n_HLd~.geterm iflªQ.oS propélsiJos ~uJÜªçeQ1es.". 2 (o gr ifo é nosso). 

Nessas condições, tem~seL çgmo premissa v.êlida.J-, qu~ estudo comparativo do con

trole, r~iãdmi~istração pública - empresas públicas -=-~~-ã-;- manif~tã-~6es·, -tendên-
. - .. - ----.. 

"-- ~----_. 

cias e tratamento que vem recebend.c>. em outros países. servirá de referência às indaga-
_____ ________ __ _ - - - - " __ " __ ~ __ h ___ I __ " ___ _______ ~ ___ ~_ 

cões, proposições e sugestões pertinentes, com as ressalvas ac;ma mencionadas em face ---- - -"- --" " - - "- -" - ,--- ._-_.~-

da~l-ºJg..âsinc.L.a.sj.as . .da cada-p'il ís. 

Uma das dificuldades do Estado prende-se, exatamente, ao di'sciplinamento das ativi

dades públicas de caráter econômico que, de certa forma, escapam, originariamente, aos 

seus fins. Como alternativa de solução, tem-se cogitado da constituição de COMissões es

pecializadas à altura do Poder Legislativo, como, por exemplo, as comissões de finanças 

e assuntos econômicos, as comissões de participações estatais e outras que funCionam nos 

parlamentos italiano, francês e inglês. Talvez o caso de maior eficiência seja ü da Ingla

terra. Lá, as empresas reportam-se ao Parlamento através do Ministro de sua área. 

As razões lundamentais existentes para o controle são as que ligam as d:reções das 

empresas aos ministérios dos quais dependem. Dessa maneira, torna-se efetivo o denomi

nado controle técnico, que se manifesta através da presença, dentro da empresa, de comis

sarlos de governo, na França; de delegados de algumas empresas espanholas, ou síndiCOS, 

em algumas nações latino-americanas. Além desses controles técnicos,deve-se mencionar os 

controles financeiros, também realizados interna e paralelam3nte à administração regular 

por órgãos como os interventores do Estado e as comissões ce controle, na F;ançá, ou os 

Jelegados do Ministério da Fazenda e Finanças de outros pa íse~. 

1 John B. Heath, "Sistemas de controle para empresas públicas em paí~es em desenvolvimr.nto", RAP 14 / 
(2) (abr/jun-19801 p. 51. 

: Ibidem. 



Embora a intervenção do Estado, na economia, tenha sido uma das cardcterlstlcas da 
maioria dos países em desenvolvimento, encontra também suas ral'zes em pal'ses europeus, 
que se notabIlizaram por seus sIstemas de çontrole bem distanciados dos que por aquI se 
aplicam. Assim, conforme citação de Michalet, "o Estado francês tem uma bem fundamenta
da reputação de autoritarismo, remontando a Colbert e ao Primário Impérto Foi essa carac

terística de autoritarismo que permitiu a um observador Inglês da vida econômica francesa 
refereir-se ao domínio, na França, de uma tradição estatal. A tradição caracteriza-se pelo 
intervencionismo ecOnomico e por natural resistência ao livre jogo das forças do mercado_ 
Assinala-se, também ( ... 1, pela afirmação da superioridade do Estado sobre outras entidades 
econômicas na determinação do interesse geral. Entre ouLlS COisaS, isto sl:lllÍica que as dI: 

terminações do Estado não pOdem ser subordinadas às operações do mercado".) No entanto, 
pode-se afirmar que, no fundo, as causas determinantes da Intervenção estatal na economia 
são comuns aos países, entre elas, a debilidade da iniclarlva privada, prinCipalmente. em 
assumir riSCos. O tratamento que vem sendo dado à coordenação e ao controle das empresas 
do Estado, naturalmente, varia de país para país, como :.€ pretende der'lonstrar, prrmelro, 
em casos esparsos colhidos ao acaso, e, em seguida, em alguns casos verifl.ados com maiores 
detalhes. 

Como exemplo dos pflmeiros registre-se que as empresas públicas, ria Alemanha Fede

~.nàQ ~-º __ @~~e_cgntrole.J:lp~_p~rt~_Qº~tado-.L~~9ué!LlQL.a.S!,@.rr.:2nlf~_sl~ão. Assim 
sendo, não existem controles específicos ou formaiS destinados às empre5-1S governamentais. 
Existe, isto sim, os controles normaIs efetuados pelos acionistas nas assembléias gerais e 
através dos organismos de controle interno eXistentes nas próprias empresas, tais como: 
Conselho Fiscal, Conselho de Administração, entre outros. 

Na_maiorjª-_º-ª-S~!~S'_ºn_(;ontrol!l . .é.teilo pelosprÓprlo~ gerelJ.tes,_~l~diante o..-lli.t.er:na-
.salutar e inovador da autoconsciern~~Q"" tendo em vista os altos propósitos perseguidos 
pelas empresas governamentais. Os gerentes, assim conscientizados, internai izam a neL<:!ssi
dade de controlar e passam a ser eficientes executores, a par de ex ercerenJ , também, as fun
ções de controle da empresa estatal sob sua responsabilidade. 

Por sua vez, os suecos chegaram a conclusão acertada de que determinados control~., do 
Estado, a par de envolverem custos expressivos na sua implementação, eram compietamnnte 
desnecessários, além de se tornarem, o que é importante, verdadeirosempecJlhos à ação dos 
administradores públicos. 

l C.A. Michalet, "France", in Raymond Vernon, Big Business, in Werner Baer e outros, "Considerações 
sobre o capitalismo estatal", no manual da discipiina Administração e Polftica Empresarial das Empre
sas Estatais, op. cito p. 201_ 
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Nesse país, apenas as empresas públicas monopolísticas. bem como as empresas deflci· 
tárias, sofrem a ação do controle do Estado com vistas a evitar abusos que, nos casos men
cionados. podem acontecer, 

Já na Costa Rica existia a figura dos entes descentralizados que ali funcionavam com 
amplos poderes e plena autonomia administrativa e política, Pela reforma constitucional de 
1962 a au tonomia pai ít ica foi retirada dos entes descentral izados, permanecendo. entretan· 
to, a autonomia administrativa. 

Atualmente, existem os Conselhos Setoriais para os setores de energia, edUCaÇão e cul· 
tura, entre outros, responsáveis pela elaboração das políticas setoriais. As empresas estatais 
participam dos conselhos setoriais em igualdade de condição com os demais membros. in
cluindo os do governo, 

gºrtforme se verificará na análise que se inicia da administração pública comparada não 
se discute o.u ~ põe em dúvida a imprescindibilidade do controle substancial. question~:..~, 
~s formas mais distinta~nQ entanto, a~tos ,c!Q.~ontrole meramente formal ou I~I, on~ 

c!e_ cag!..QéJis1!r_QÇ.'J@~as cºnv~ni~nc:!~~.de maneira a adequá-los, em sua execução, às suas 
real idades e necessidades. ~ - -.-----.--

- -------~-, - ----' 

4.2 Consideraç6es especiais 

Sem a pretensão de esgotar a matéria, em si, altamente controversa, procurar·se-á, 
no presente tópico, ~~_de!~~in~Q~ tipos de contrgle .. adotados p~~a_.-ª~ell1Qre~,j 
ASliItais na adrnilJjstração_plIbli~_cgmpªfªda, desta feita com maior abrangência, a fim 
d~_§8rvir ~roteiro e subsidio nas formulações finais do presente trabalho., 

.- - -"-~ - __ o ,_. ______ •• ______ • ___ ." _____ •• _ ._b __ . ___ . __ ---- ----- --.-.----.---. --_. 

4.2.1 Reino Unido 

A dimensão, o alcance e o desenvolvimento dos sistemas de controle no Reino Unido 
podem ser vistos nas publicações oficiais. a seguir, discriminadas, retiradas do trabalho 
excelente do John B, Heat:4 

"a) Financiai and Economic Obligations of the Nationalised industries - ordenação 
1337, de maio/1961 ; 

b) Nationalised industries: A review of economic and financiai objetives - ordenação 
3437, de novembro/1967; 

c) The Nationalised industries - ordellação 7131, de março/197S",4 

4 John B. Heat, op. cit., p. 63; 
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o primeiro documento supracitado analisa o desempenho financeiro das empresas 

públicas com vistas nos seus programas de investimento de capital. Paralelamente. inter

preta as disposições legais relativas ao fenômeno das nacionalizações. observando-se a orI

entação no sentido de manter equilibradas suas contas após as deduções devidas por juros 

e depreciação_ Os objetivos financeiros deveriam ser fixados considerando-se as necessi

dades e a capacidade de cada empreendimento, além de observados os critérios anterior

mente expostos_ 

O segundo relatório destaca-se pela sua elaboração em termos econômicos já apre

sentando a noção de análise de custo/benefício_ "Os projetos de investimento devem evi

denciar, normalmente, um retorno satisfatório em termos comerciais. a menos que sejam 

justificáveis em relação a critérios mais amplos, abrangendo uma avaliação dos custos so

ciais e dos benefícios envolvidos ou que se destinem a atender a uma obrigação legal". (. .. ) 

"o objetivo do governo é assegurar o máximo retorno em termos sociais sobre o capital in

vestido. enquanto o interesse da indústria está, propriamente, no retorno financeiro". (. .. ) 

"Os preços precisam relacionar-se razoavelmente com os custos, num limite aceitável e de

vem ter em vista promover o uso eficiente de recursos dentro da indústria. C .. ) juntamente 

com uma satiSfatória taxa de retorno sobre o capital empregado". 5 

A propósito da terceira publicação oficial acima, trata-se de uma reação ao estudo 

da Ned0 6
• de ampla repercussão, uma vez que propõe a redução dos controles de preço 

das empresas públicas. quase a ponto de sua extinção, além de outras providências, tais 

como: a introdução do concei to da taxa de retorno ex igida, bem como a diretriz governa

mental. de que as indústrias nacionalizadas deveriam estabelecer custo conveniente de ca

pi tal, a fim da lucrar sobre o novo investimento, na base de 5%. em termos reais, antes da 

dedução dos impostos. 

Pode-se, em seguida, resumir as principais manifestações de controle. a cargo das au

toridades governamentais, como sendo: 

"1. Nomeação do presidente e de outros membros do conselho de administração. in-

cluindo-se a definição dos prazos e das condições de suas nomeações; 

2. Aprovação anual dos programas de investimento da indústria nacionalizada; 

3. Aprovação dos planos empresariais e dos orçamentos; 

4. Estabelecimento de metas financeiras; 

5. Determinação de uma taxa de retorno sobre a totalidade do novo investimento; 

6. Limites monetários ao suprimento de recursos financeiros a médio e a longo pra

zo e ao dividendo do capital público (uma forma de lucro acionário (o governo); 

S John B. Hezth. op. cito, p. 63. 

6 "A study or U.K. Nationalised Industries their role in the economy and control in the future" (novem
bro-1976). 



7. Poderes de direção-geral atribu ídos ao governo e d serem suplerncntadc.s, CO! ifor

me proposta do relatório oficial de 1978, por poderes de direção específica; 

8. Autorização pelo Parlamento dos limites gerais de endividamento mediante em

préstimo".' 

Na prestação de contas dos atos de gestão, as empresas públicas emitem um relalório 

anual endereçado ao Ministro de sua área, o qual será, posteriormente, submetido ao Par

lamento para apreciação. 

Em 1955, a Câmara dos Comuns criüu um Comitê Especial sobre as indústrias na

Cionalizadas, incumbido de examinar os relatórios e as contas dessas indústrias legalmen

te estabelecidas. 

Os membros da Câmara dos Comuns podem interpelar o Ministro responsável sobre 

determinada indústria nacionalizada que se deseja questionar, recomenda'1do que as per

guntas não se reportem a assuntos ligados à gerência e direção cotidiana da empresa. 

Pode-se dizer que no Reino Unido o sistema de controle lunciona bem quando a:; em

presas públicas conseguem bons resultados e o país atravessa boa fase. Caso contráriO, as 

relações se deterioram e a tendência do sistema de controle é ser sobrepujada por consi

derações imediatistas. A experiência do Reino Unido é bastante valiosa, embord seu Lxem

pio não possa ser inteiramente assimilado por países de cultura diferente, descnvolvmen

to econômico-social diverso e outras conotações. 

4.2.2 Itália - empresas com participaçlo do Estado ll 

A repercussa'o da crise econômica mundial de 1929, aliada a fenômenos estrururais 

do dparelho produtivo interno e às distorções no sistema financeiro, foram as causas de

terminantes do aparecimento, na Itália, das empresas com participação do Estado. 

A intervenção do Estado veio no boje, da crise financeira, através da aquisiçâ'o do con· 

trole acionário de empresas em crise, a fim de evitar o risco de colapso dos bancos, Cumpre 

citar que essas aquisições, no início, tinham o caráter eminentemente transitório. Havia o 

firme propósito de devolver as empresas ao setor privado, sem a necesSidade, pois, de alte

rar a forma das sociedades.9 

---- --.---

7 John B. Heath, op. cit., pp. 64-65. 

a Item elaborado com base no estudo de Massimo Porcari, "O sistema italiano das participaçõesdo Estado". 

9 Procedimento idêntico ocorreu e 85Ú ocorrendo no Brasil. Houve e tem havido intervenções em empre-
sas privadzs de todos os ramos, que se encontram em crise insolúvel, passando o seu controle acionário 
para o Estado. Há, atualmente, f) firme propóSito de revertê-Ias I!!O setor privado, mesmo por que suas ati
vidades ni!.> constituem objeto ou funçfo do Estado, tendo, até, sido criada uma comissão na SEPLAN 
com essa finalidade, a fim de implementar as dir:etrizes governamentais de privatização dessas empr85as. 
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Na fase inicial da intervenção, predominou a pai ítica que resguardava as fcmções e 

prerrClQdtivas da empr'esa privada na economia, criando-se uma fórmula que compatibilI

zasse a presença do Estado com os critérios de condução empresarial e de economicidade 

na gestão das atividades produtivas, garantindo-lhe ao mesmo tempo igualdadE: jurídIco

formal com os empresários particulares. 

t importante explicitar as formas que assumiu, na Itália, a intervenção do Estado no 

domínio econômico, a fim de evidenciar os aspectos peculiares da empresa com participa

ção do Estado, e que representa uma das características mais significativas e estimuiar:les 

da experiência industrial italiana. 

Cabe esclarecer, preliminarmente, que a tendência histórica, na Itália, é de dar con

figuração de empresa pública às atividades administrativas pelo Estado ou por suas mani

festações jurisdicionais (Regiões, Províncias, Municípios), quer direta, através das empre

sas autônomas e empresas municipalistas, quer indiretamente, mediante os Institutos com 

personal idade jur ídica própria, destinados à produção de bens e serviços de relevância co

le[iva, tais como: energia elétrica, transportes, correios etc. 

Nesse sentido há profundas distinções entre empresas públicas e empresas com par

ticipação do Est2do, sendo que estas têm um campo de atuação muito maior, podendo 

operar como qUé,lquer empresa particular, em todos os setores produtivos, Além disso, 

podem ter a pa(,icipação acionária de empresários particulares, o que não acontece com 

as empresas públicas. Outra distinção fundamental refere-se ao grau de autonomia das 

'1ormas do tipo hurocrático que regulam as administrações públicas, uma vez que na gestão 

jas empresas com participação do Estado se aplicam as nor mas do Direito Privado, bem 

como as mesmas modalidades de determinação dos custos e lucros próprios das empresas 

que operam no mercado, 

Após a segunda grande guerra, devido às diretrizes de Dolítica econômica, que viabi

kavam a intervenção pública na solução de problemas fundamentais para o desenvolvi

rnenw da indústria italiana, chegou-se à presente estrutura da participação do Estado na 

t:i.'onornia. 

Assim, o IRI - Instituto para Reconstrução Industrial -, no períOdO de 1933 a 1937, 

cumpriu a tarefa, que lhe fora confiada, de reorganizar as empresas sob seu controle, de 

r2\enê,las ao setor privado. A partir daí, o I R I tornou-se urna instituição financeira per

r,"dnente, devido a dois motivos considerados principais: 

1. Dificuldades encontradas em dispor de empresários particulares interessados em 

atividades que exigiam ampla disponibilidade de capitais, além da aceitação de 

riscos elevados; 

.2 Na oportunidade, com vistas nas operações de guerra ;minente, o Estado rn,;nterla 

o cuntrole dos setores estratégicos, como os estaleiros, a siderurgia,! o 

10 Identicos fundamentos ligam-se intimamente às raízes das empresas públicas brasileiras. 



Foi assim nessa fa, Cf .• 

PÚbPCd Italiana, que se '::011:,.) , .. ~," 

peios terrenhos adeptos 10 liDera;' 

tdn; filosotia econômica uiversa. 

Após o I R I, foram criados, 

a) a ENI - Entidade Naci(Ji'~; de IdrocarbU'CJs 

ao país o necessário abasteci'~lento energético; 

b) e um fundo especial para c iIIanciamento das indústrias dc :-:,f':-f:('í;:: "", '-'" r",~ss

sidade de lhe garantir a cÜ'Jrdenação, de acordo com as orlerilaç(j· ~ r)::- [~,' .~-c; 

econômica, em 1956, levaram a Itália a criar o MinistériO dós Pá' t'CI[·OCS'Ó"s :;'. 

Estado, 

Dessa maneira, a configuração atual da organização do sistemc: itaíianc das ;:'011., :..,ç:",. 

ções di) Estado ficou assim delineada: 

1. No primeiro escalão, os órgãos de diretoria pai ítica-econômica do sistema Pó' 

lamento, Governo e Comitês Interministeriais, Ministério das Participações; 

2. Seguem-se os Institutos de Gestão das participações do Estado: o I R I, ó EN I. e 

EFIM (Entidade de Participações e Financiamentos Induastriais Manufatureira~l; 

3. No âmbito dos grupos de empresas que dependem dos respectivos Institutos, pode· 

se distinguir dois ulteriores níveis funcionais: 

3.1 . o das sociedades financeiras (ou, o caso da EN I, das sociedades Chefe de Se

tor), com tarefas de liderança e controle nos setores específicos em que está 

repartida a atividade global de cada grupo; 

3.2 - finalmente, o nível de cada sociedade operacional. 

A manifestação da função empresarial do Estado se realiza através das InstlIuições 

Clu próprio Estado: Parlamento, Governo e Ministério das Participações que, por sua vez, 

atritiuem aos Institutos de Gestão (IRI, ENI etc.) as tarefas e os meios de coordenat;:ão, 

finanCiamento e controle das sociedades das quais possuem dções. 

As sociedades controladas, por sua vez, regem·se pelas normas do Direlt\) Privado, 

aSSim, também, () Instituto de Gestãu, ao exercer formalmente o controle das sociedades 

to2;n, perante elas, os mesmos poderes atribuídos pelo Direito Privado ao~ dClonistas de 

-=l~aiquer sociedade por ações. 

Os institutos de Gestão (IRI, ENI, EFIM), órgãos de Direito Público, CGm seus 

eSLllutos arrovados por lei, atuando no campo do Direito Público, apresentam as ~c:}.Jin

éSS diferenças em relação às nurmas que regulam as sociedades por ações 

ai fldJ possuem capital social, vivendo de um fundo de dotação atribuído por lei; 
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b) os cargos estatutários dependem de nomeação governamental.·· 

c) o controle dos Institutos, além dos respectivos Colégios dos Síndicos, é exercido 

por um Magistrado delegado do Tribunal de Contas. 

. . 

4.2.3 México 

4.2.3.1 Fundamentos, objetivos e pressupostos 

O aparecimento das empresas públicas no México se deu de forma asistemática, se
gundo as necessidades da pai ftica econômica do momento. 

Pode-se dizer que foi a partir de 1925 que o governo mexicano iniciou o processo 

asistemático e conjuntural de criaçao de entidades paraestatais, orientadas para a conse

cução dos mais amplos objetivos. Assim sendo, a intervenção direta do Estado na econo

mia, via administração paraestatal, não respondeu, portanto, a um programa deliberado, 

senão a necessidade de atender, como foi dito, conjunturalmente, às demandas que foram 

surgindo, decorrentes de nova ordem revolucionária implantada em 1917, que rompeu 

com os sagrados postulados do liberalismo econômico. 

Até 1940, as inversões públicas se limitaram aos ramos de infra-estrutura e finanças. 
A intervenção do Estado na indústria e agricultura se processou de forma incipiente du

rante o per(odo do Presidente Cárdenas, quando se criaram 29 entidades paraestatais, em 
comparação com as 18 que haviam sido criadas desde 1917. Dessa forma, a partir de 1940, 

cerca de 30% da intervenção pública foi canalizada para o setor industrial. 

As empresas públicas constitu(ram, inegavelmente, um dos mais importantes instru

mentos com que contou o estado mexicano a fim de deflagrar o processo de desenvolvi

mento econômico e social no pais. liA participaçâ'o do Estado através das empresas públi

cas, no México, denominadas "entidades paraestatais", abarca, na atualidade, grande varie

dade de áreas, dependendo do tipo de objetivos que se tem perseguido com a sua criação 

ou com a decisão de continuar apoiandO o funcionamento de entidades pertencentes ao 

setor privado. Entre os objetivos mais relevantes que nortearam a criação das empresas 

públicas destacam-se: 

a) a defesa e a preservação de certos recursos básicos e/ou estratégicos; 

b) a necessidade de prover certos insumos necessários para o desenvolvimento de ou

tras atividades; 

II para nomeaçlo dos Presidentes dos Institutos de Gestfo está previsto, também, o parecer das Comissões 
Parlamentares competentes. Os criúrios de nomeaçlo variam de Instituto para Instituto. No caso do 
IRI, o procedimento' este: 

a) o Presidente e o Vice-Presidente do nomeados por Decreto do Presidente da República, depois de 
ouvido o parecer do Conselho de Ministro, por proposta do Ministro das Participaçc5es do Estado; 

b) o ministro das Participações do Estado nomeia, por decreto, três membros do Conselho de Admi
nistraçfo (sendo os outros nove membros nomeados por outros tantos minis"rios); o Colégio dos S(ndi
cos; o Diretor Geral, por proposta do Presidente, depois de ouvido o Conselho de Administraçfo. 
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c) o apoio para a realização de atividades de investigação cient ífica e tecnológIca; 

d) a obrigação governamental de garantIr o abastecimento de produtos agrícolas e 

evitar o seu encarecimento; 

el a necessidade de desenvolver determinados setores onde o montante de inversões 

e o período de maturação prolongado não resultavam atrativos para o empresário 

privado; 

f) a preservação e ampliação das fontes de trabalho ou outros problemas ligados às 

empresas privadas".I:l 

Em síntese, as entidades do setor paraestatal. no México, estão presentes, com pesos 

distintos, em quase todas as atividades da economia e assistência. Elas existem nos setores: 

industrial, agropecuário, pesqueiro, florestal. mineiro e de serviços de comunicações e trans

portes, comércio. turismo, finanças, educação, ciência e tecnologia. assistência e seguridade 

social. energia. O número das empresas estatais alcança 926 entidades. ll Embora seja bas

tante elevado o número de entidades. existe, no entanto. grande concentração do gasto. 
Estima-se que cerca de 10 entidades efetuam 90% do gasto estatal. Sendo as principais en

tidades do setor: a PEMEX - Petróleos Mexicanos. a CFE - Comissão Federal de Eletri

cidade, a Cia. de Luz e Força do Centro, o Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS). o 

Instituto de Seguridade Social e Serviços para os Trabalhadores do Estado (lSSSTEI. a Cia. 

Nacional de Subsistências Populares (CONASUPO), e as empresas do sistema ferroviário. 

Cumpre dizer, por ser importante, que todos os aspectos que envolvem as empresas 

públicas merecem atenç§o especial. na definição de uma pol ítica tendente a consolidar o 

setor paraestatal, reconhecendo, em primeiro lugar. que o problema das empresas públicas 

num paes como o México requer mais planejamento e promoção do que controle. 14 

Assim sendo, o dinamismo demonstrado na criação das entidades paraestatais. aliado 

ao volume das inversões do setor público. provocaram uma substancial ampliação. forta

lecimento e complexidade das atividades da administração pública federal. a qual recebeu. 

assim, novos encômios, o que fez surgir. paralelamente. a necessidade de regulação do 

controle das empresas públicas. 

4.2.3.2 Controle das empresas públicas 

Preliminarmente. a fim de mel,hor compreensão da matéria. objeto do presente item. 

faz-se necessário explicitar o entendimento, no México. da expressão empresa pública. 

12 Sofia Mendez V., "La reforma administrativa. l' programacion y el control de las empresas públicas en 
Mbico", Anuário Juridico-1981. Universidade Nacional Autônoma de México, p. 429. 

U Sergio Ramirez. "Panorama sobre la empresa pública en México". Anuário Juridico-1981. Universidade 
do México, p. 263. 

14 Sofia Mendez V., op. cit .• p. 431. 
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Nesse sentido, são consideradas empresas públicas, no México: 

a) os órgãos públicos descentralizados - isto é, as instituições criddas por disc-:,scã::

do Congresso da União, e, em determinados casos, pelo Poder Executi'JO F::~~' :::', 

com personalidade jurídica e patrimônio próprio, qualquer que seja a fryr''' :Ou 

estrutura legal que adotem; 

b) as empresas de participação estatal majoritária, ou seja, as entidades em que ~ 9:::'

verno participe com 50% do capital social, pelo menos; 

c) as empresas de participação estatal minoritária, isto é, as entidades das qua s ~ ;; > 
verno federal participe com menos de 50% e até 25% do seu capital social; 

d) os fideicomissos,ls que são estabelecidos pela Secretaria da Fazenda e Cr':'] ,:::, 

Público, como fideicomitente único do governo federal. 

Em atenção a reclamos e à necessidade surgida de regulação das entidades paróE;S~':;:ó!S. 

pelos motivos já expostos anteriormente, o Congresso Nacional, através da Lei para J CXi

trole dos Orgãos Descentralizados e Empresas de Participação Estatal (Diário OficlaiCle 3i 

de dezembro de 1947), estabeleceu a primeira regulamentação mexicana específica e diri

gida para os entes paraestatais. 

Resumidamente, no tocante ao controle, as empresas públicas, no México, SE ('::')Em 

pela lei geral das sociedades mercantis, por seus estatutos, e, por um conjunto de dlsposi

CÕes legais que lhes forem aplicáveis. Além das três leis emitidas em dezembro de j 976 

\ lei orgânica da administração pública federal - LOAPF, a lei de programação, contabili

dade e gasto público federal e a lei geral da dívida pública), que constituem a base da Re

T~)rma Administrativa encetada no México, existem outras normas legais que cuidarr: das 

Jtlvldades de controle e vigilância das entidades paraestatais, tais como: 

a) a lei de Inspeção e Aquisições, de 1972 (alterada em 1979); 

b) a lei de Inspeção de Contratos e Obras Públicas, de 1966; 

c) a lei Geral de Bens Nacionais, de 1968. 

Além do mais, há disposições com objetivo de controle e vigilância dos orçamentos 

anuais extensivos ao setor público em geral, portanto, aplicáveis ao setor paraestatal, nas 

ieis de ingressos e egressos da Federação, para o exercício fiscal de que se trata (lei da re

Ceita e despesa pública anual). 

Dentre as mudanças mais importantes, originadas com as modificações legais do marco 

Jurídico-administrativo do setcr público no México, com objetivo de maior racionalizacão 

das at;vidades de programação, controle fd ;valiação das entidades paraestatais, efetuadas 

em flllS de 1976 e durante o ano de 1977, cumpre mencionar as seguintes 

15 "Instituto jurídico constituído p!lr um acervo de bens, ou um fundo hereditário que se acha no patri
mônio do fiduciário, até o mome;'lto de se abrir a substituição" - (Novíssimo Dicionário Jurídico Bra
sileiro). 
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1. A incorporação de um capítulo especial da LOAPF dedicado à admin;straçêo 

paraestatal; 

2. A redistribuição de responsabilidade e funções por secretarias e departam·:::nto de 

Estado; e 

3. O agrupamento setorial das entidades paraestatais. 16 

No capítulo dedicado à administração paraestatal da LOAPF são definidas as ent<Jél

des mtegrantes ao setor e estabelecidos os lineamentos gerais para a coordenação setorial. 

Estabelece·se que os coordenadores setoriais serão os encarregados de planejar, coordenar 

e avaliar as operações das entidades da administração paraestatal, determinadas pelo Poder 

Executivo. 

Dentro do elenco de leis que tratam das atividades de controle das entidades paraes

tatais, a que tem maior expressão, sem dúvida, é a lei específica que trata da matéria, ou 

seja, a lei para o controle, por parte do governo federal, dos organismos descentralizados 

e empresas de participação estatal, instituída em 1947, com alterações em 1966 e 1970. 

Na sua versão original em 1947, o referido diploma legal já facultava à Secretaria da 

Fazenda e Crédito Público controlar as operações financeiras das entidades paraestatais, 

além de poder sOiicitar informes financeiros, revisar, vetar ou reformar os orçamentos-pro

grama anuais de operação e inversões, praticar auditoria, entre outras medidas. 

Com a aprovação da LOAPF - Lei Orgânica da Administração Pública Federal -, a 

maiolla dos artig'Js da Lei para o Controle dos Organismos e Empresas de Participação Es

t,nal tinha perdido vigência e precisão. A LOAPF assinala que a Secretaria de Programa

:;:ão e Orçamento se incumbirá da maioria das atividades de controle e vigilância dds enti· 

dades paraestatais cuja execução competia, anteriormente, à Secretaria de Patrimônio Na

cional. Dentro das novas funções, podem ser mencionadas as seguintes: 

16 Setores: 

1. Sector de la Secretaria de Governacion; 
2. Sector de :a Secretaria de Relaciones Exteriores; 
3. Sector de :a Secretaria de la Defensa Nacional; 
4. Sector de ;Ia Secretaria de Hacienda y Crédito Público; 
5. Sector de la Secretaria de Programacion y Presupuesto; 
6, Sector de la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial; 
7. Sector de la Secretaria de Comércio; 
8. Sector de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos; 
9. Sector de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; 

lO. St:clOr dt; la Secretaria de Asentamiento Humanos y obras públicas; 
11. Sector de la Secretaria de Salubridad y Asistencia; 
12. Sector de la Secretaria dei Trabajo y Prevision Social; 
13. Sector de la Secretaria de Turismo; 
14. SectOf dei Departamento de Pesca; 
15. Sector dei Departamento dei Distrito Federal. 
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a) controlar financeira e administrativamente a operação dos organismos descentra

lizados, instituições, corporações e empresas que manejam, possuem e exploram 

bens e recursos naturais da nação, ou as sociedades e instituições das quais a ad

ministração pública federal possua ações ou interesses patrimoniais e que não es

tejam encomendadas ou subordinadas à outra dependência; 

b) dispor a prática de auditorias nas entidades da administração pública federal, nos 

casos que assinala o Presidente da República; 

c) intervir nas aquisições de toda ordem (esta função se transferiu, posteriormente, 

à Secretaria de Comércio, segundo a reforma de 8-12-78i; 

d) intervir nos atos ou contratos relacionados com as obras de construção, instala

ção e reparação que se realizam por conta da administração pública federal e vi

giar a sua execução. 

Nas áreas específicas de programação e orçamentação, compete à referida Secretaria, 

conforme dispõe o art. 32 da LOAPF: 

1_ Obter os dados e elaborar, com a participação, em cada caso, dos grupos sociais 

interessados, os planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento econô

mico e social, o plano geral de gasto público da administração pública federal e 

os programas especiais fixados pelo Presidente da República; 

2. Planejar obras, sistemas e aproveitamento dos mesmos, projetar o fomento e de

senvolvimento das regiões e localidades que lhe assinale o Presidente da Repúbli

ca, para maior proveito geral; 

3. Projetar e calcular as aplicações (despesa) do governo federal, bem assim, os in

gressos e aplicações da administração pública paraestatal, e fazer a glosa preven

tiva dos ingressos e aplicações do próprio governo federal e do Departamento do 
Distrito Federal; 

4. Formular o programa do gasto público federal e o projeto de orçamento de apli

cações da Federação e do Departamento do Distrito Federal; 

5. Planejar, autorizar, coordenar e vigiar, avaliando os programas de inversão públi

ca das dependências da administração pública centralizada e das entidades da ad

ministração paraestatal. 1 1 

4.2.3.2.1 Controle global 

O primeiro nível do controle global cor responde diretamente ao Presidente da Repú

blica, a quem compete nomear o presidente ou os membros dos conselhos, juntas diretivas 

ou organismos equivalentes. 

17 Sofia Mendes, op. cito p. 438. 
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o segundo nível se encontra no arraigado esquema múltiplo de controle que tem 5;dc 

ctldmado de "controle triangular", integrado pela Secretaria de Programação e Orçamt:nto, 

Se::retaria da Fazenda e Crédito Público, a Secretaria de Comércio e a Secretaria de AssBn

tamentos Humanos e Obras públicas. 18 

A maior parte do controle global é de natureza financeira e está concentrado nas Se

cretarias de Programação e Orçamento e Fazenda e Crédito Público. 

A Secretaria de Programação e Orçamento tem a faculdade de nomear auditor e,(!&~

no nos órgãos descentralizados e empresas de participação estatal e, ainda, o comls::srlJ 

rh.15 fideicomissos. 

Outro elemento do controle global é constitu ído pelo controle da criação, ampliação 

e extinção das empresas de participação estatal e dos fideicomissos. Conforme disposto 

na Lei de Programação e Contabilidade e Gasto Público Federal, compete à Secretaria de 

Programação e Orçamento autorizar a participação estatal em empresas, sociedades Cu ã:;

sociações civis ou mercantis, aumento de capital etc. O controle financeiro é da compe

!ência da Secretaria da Fazenda, o qual se refere ao crédito e impostos não tributários, quer 

dizer, aos ingressos da Federação, com respeito ao setor paraestatal. I 9 

A Lei Geral da Dívida Pública outorga à Secretaria da Fazenda o controle e a faculda

de de solicitar mformações necessárias para a supervisão do manejo que as entidades paraes

tatais façam dos recursos provenientes de financiamentos contratados. 

Outra fase do controle global refere-se ao controle regulador de bens e obras públi

cas. Este, aliás, é o tipo do controle de caráter nitidamente excessivo e desnecessário, tí

piCO controle de meios cujos gastos não justificam os fins atingidos. 

·'Os controles de honestidade exagerados, além de não cumprir sua função, tendem 

a diminuir a eficiência das empresas, especialmente, no caso daquelas em que a demora 

burocrática n·)rmal dos órgãos de controle pode traduzir-se na geração de efeit05 secundá

rios negativos, por exemplo, a perda das vantagens comerciais que brindem a oportuni

jaJe".20 (o grifo é nosso) 

"No ca~o de controles excessivos de bens e aquisições, como a maioria de controles 

a priori de natureza legal e financeira que se exercem sobre os atos, sua instrurnentação 

pOJe converter-se num jogo com resultados negativos, isto é, onde perdem o Estado e os 

triles controlados, já que as perdas que são causadas aos entes controlados, pela aplicação 

,-10S controlfs descritos e prescritos, terminam por redundar em prejuízo do primeiro (Esta

do) d[(dVés da diminuição de ingressos, ou, inclusive, o aumento de subsídios" 21 (O gnfo 

I j Manoel Barquin Alvarez, "EI control dei Ejecutivo y la administracion pública federal sobre el sector pa
raestatdl". Anuário Jurídico-19B1 - Universidade do México, pp. 55-56. 

1'; Ibidem, p. 59. 

:0 Ibid.:m, p.63. Para maiores informações sobre os efeitos secundário~ do controle, veja Boneo, Horácio, 
Lós empresas Estatalesen America Latina, (Version Preliminar), ClAD, Venezuela, sem data, p. 117. 

: i Ib"1em, p. 63. 
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Ao perceber os altos inconvenientes dos controles mencionados, o Estado alterou a 

Lei de Inspeção e Aquisição, acrescentando um artigo que faculta ao Ex:!.cutlvo dispensar 

os controles prévios a que se refere a aludida legislação. 

4.2.3.2.2 Controle setorial 

A diferença entre controle global e controle setorial é uma tnovação introduzida pe· 

la LOAPF, que dispõe sobre o agrupamento dos entes paraestatais em :;etores, sob a res

ponsabilidade de uma secretaria ou departamento de ES'ado que deverá desempenhdr o 

papel de coordenador do setor e a quem compete "plant:jar, coordenar e avaliar as ope
rações das entidades da administração paraestatal que determine o Poder Executivo" (art. 

51 da LOAPF). 

A distinção entre controle global e setorial permite uma aproximdÇão mais racional 
ao controle de planejamento e programação, de acordo com a distinção en tre níveis ma

cro e microeconômico. 

O controle de nível microeconômico corresponde exatamente aos setores cujo con

tato mais próximo da execução os permite interiorizar-se e inteirar-se das caracterí:,ticas 

e problemas de um grupo mais reduzido de entes que, além disso, apresentem certo ~rau 

de homogeneidade. Isso leva a segunda vantagem, a de redUZir a área de controle, já que 

a magnitude da informação a processar e ? heterogeneidade da mesma tornavam remota 

a possibilidade de que o esquema anterior fosse operante. A.:.sim mesmo, a semelhança 

entre as áreas de ação dos entes descentralizados e as dependênCias controladoras fal supor 

maior capacidade de comunicação entre ambos e maior sensibilidade das dependências 

controladoras para com os problemas dos entes controlados. A principal desvantagem é 
que propicia o abandono do sistema de controle pelas holdings, consideradas vantajosas. 

O ·)ntrole setorial, conforme disposto na LOAPF, artigo 50. traduz-se em açõt:s de 
planejamento, coordenação e avaliação das e~tidades da administração paraestatal. 

4.2.3.3 Fiscalizaçio pelo poder legislativo federal 

Tem o Poder Legislativo Federal, constitucionalmerl!e. entre outras, as seguintes atri

buições, realizando-as diretamente: 

a) ............................................ , 

b) a fiscalllação dos resultados da gestão financeira da administração pública federal; 

c) a investigação do funcionamento de órgãos pú')llcos descentralizados e empresas 

de participação estatal majoritária. 

d) ......................................... .. 



o Poder Legislativo, tendo em vista contar com a faculdade de emitir leis, t;::::lIre',r 

mente, regula as atividades dos outros poderes, assim como das entidades paraestó:o : c.' .a
das pelo Congresso, toda vez que estabelece seus âmbitos de competência. 

Não obstante, convém destacar que, constitucionalmente, pode o Poder Leg:sió:,''/o 

executar ações de controle direto, nos seguintes casos: 

1. Aprovar os empréstimos obtidos pelos órgãos públicos e reconhecer e món(jó~ ;:JEi

gar a dívida pública nacional; (Congresso) 

2. Examinar, discutir, aprovar, anualmente, o orçamento de aplicações dó FedérõC6v 

(Inclui as 27 entidades paraestatais) (Câmara dos Deputados).22 

Com referência à fiscalização financeira, a Câmara dos Deputados tem poderes póra 

re'mar todos os gastos públicos, atividade que tem por escopo não só conhecer os resulta

dos da gestão financeira, como também verificar se ela se ajustou aos critérios conSló:ntes 

do orçamento e se foram cumpridos os objetivos contidos nos programas. A Câmara de

senvolve a referida função com o aux ílio da Contadoria da Fazenda, órgão que é pane de 

sua estrutura, dispondo-se que, se do exame "aparecerem discrepâncias entre as quant1da

aes gastas e as partidas respectivas do orçamento, ou não existirá exatidão ou justificação 

nos gastos feitos, quando, então, se determinará as res')onsabilidades de acordo CGm a 

iei". (artigo 74 da Constituição) 

Outra atribuição de controle está contida no artigo 93 da Constituição Pol íticó dos 

Estados Unidos do México, que determina, no seu parágrah segundo: 

"Qualquiera de las Câmaras podrá citar a los Secretários de Estado y a lOS Jefes de 

lOS Departamentos Administrativos, asi como aios Directores e Administradoras de 

los Organismos Descentralizados federales o de las empresas de participacion estatal 

mayoritaria para que informen cuando se discuta una levo se estudie un r1egocio con

cerniente a sua respectivas ramos o actividades". 

O supracitado texto legal foi alterado em dezembro de 1977, facultando ao Congres

so NJcional a possibilidade de constituir comissões de investigação, sempre que 50líc:itar 

1,4 de seus membros (Câmara dos Deputados) e metade dos membros (Senado). Espera-se, 

C.)n1 isto, manter os pontos de equil íbrio entre Administração Pública e Poder' Legislativo. 

Em resumo, a fiscalização que o Poder Legislativo Federal realiza só se aplica às enti

dali.:::> paraestatais, mediante três modalidades: 

1. Para aprovação de seus orçamentos; 

") Através do exame que realiza a Contadoria da Fazenda das contas da Administra

ção Federal, enquallto a Câmara dos Deputados fiscaliza o exercício das empresas 

ern termos já anotados; e 

"~ Irma eLe de Duarte, "La fiscalizacion dei Poder Legislativo Feder, I sobre las empresas públicas" - A
nUdflO Jurídico -1981, Universidade do México, p. 111. 
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3. Por meio de Comissões. qualquer das Câmaras pode investigai ,) Lmclonan,ento 

dos órgãos públicos descentralizados e das empresas de participação estata ma

joritária, 

4.2.4 França 23 

4.2.4.1 Características gerais das empresas públicas 

A dificuldade que se apresenta ao estudo das empresas públicas na F'ança é axatal:,en

te relativa à ausência de uma definição legal dessas empresas, Existe grc: de dlversifici • .;:ão 

de empresas públicas na França e este fato se justifica tendo em vista ;,s G'igens. atlvida· 

des e formas por que elas se apresentam . 

. 4.2.4.2' Origens das empresas públicas 

Ao dividir-se em etapas o surgimento das empresas púollca5 na Frar • .;:a. pode-se di ~er 

que a primeira etapa se situa após a primeira grande guerra mundial (1914-19181. P~lo 

tratado de Versalles é outoflJdda ao Governo francês a propriedade das ""mas de potá:. ,Ia 

da Alsácia, o que dá origem à criação, por intermédio de pô,ente recebidé. da Alemanhé. a 

título de reparação, da "Oficina Nacional Industrial dei Nitrogênio", 

A segunda etapa é mais importante ainda, ou seja. a chegada ao poner. em 1936. de 

um governo socialista, traz no seu bojo, como conseqüência. a nacionalização das ferrovi:Js 

francesas, reunidas, assim, na Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Fra: ICeseS {SNFF; e 

das principais empresas de construção aeronáuticas, Entretanto. é preciso ficar claro Gue 

a nacionalização nâ'o pode ser considerada como a supressão total do capital privado. pE::IO 

contrário, sob a forma de sociedades de economia mista. nJS Quais o Est..JdIJ se apreser·3 

como sócio majoritário, é que são criadas as novas empresas, 

A grande fase das nacionalizações eclode precisamente '.!epols da segUI Ida guerra mun

dial (1939-19451. A nacionalização, desta feita, anticapital;:;ta por natUl'?za, mais rest:· 

tiva do que em 1936, provoca a evicção total dos acionista~ ;xivados. este~1de-se às prlnCl · 

pais fontes de energia, isto é, petróleo, eletriCidade. gás. aos bancos de de;16sltos mais If". 

portantes, às principais companhias de seguros e à companh,a de aviação Ai( France, pr" 
outro lado, a indústria automobil ística Renault foi nacionallfada como bméi de sançá) 

aos seus proprietário por terem coloborado com ) inimigo no c:r iodo de guerra, 

13 Jean Rivero, "las empresas públicas en Francia" - Anuário Jurídico 1981, UniverSidade do MéxiC(" 
pp. 469-492. 
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4.2.4.3' A empresa pública e o âmbito econômico 

Inseridas no contexto econômico nacional e internacional, as empresas públicas não 

podiam escapar ilesas à influência das evoluções ocorridas no ômbiente em Que estavam 

exercendo sua ação. 

O marco francês, attnente às grandes nacionalizações ocorridas após a segunda guerra 

mundial, foi impregnado por uma ideologia antlcapitalista e uma vontade Irresist ível de dar 

às empresas autonomia suficiente, a fim de evitar uma socialização burocrática. 

Relegou-se a segundo plano a busca de rentabilidade e de menor custo, tendo em vis

ta a necessidade de reconstruir um aparato de produçJo desmantelada pelos efeitos da 

guerra. Uma vez logrado o objetivo inicial, a atenção se deslocou para ii efiCiência e os re

sultados financeiros. Por isso. os deficits observados na maioria das empresas públicas, 

produziram aumento considerável no controle do Estado sobre elas, redUZindo, aSSim, sua 

autonomia. Na mesma época, registra-se, no setor privado, o retorno à economia de mer

cado e à diminuição do dirigismo estatal. Dessa forma, as empresas públicas. IOsertJS no 

contexto liberal. não podiam ficar de fora. 

O ingresso do Mercado Comum Europeu na França desempenhou papel similélr. ou 

seja. as empresas públicas. expostas, em muitos setores. à concorrência internacional, ti

veram Que insistir na competitividade e, conseqüentemente, procurar os menores custos 

operacionais. 

Nessas condições. o rigor administrativo dos contro!(~s Que se exerciam sobre e:as era, 

assim, incompat (vel com seus superiores objetivos. As formas. as estruturas. os mé"udos 

do setor privado. em pleno crescimento, prestaram-se como modelos, nos Quais a empresa 

pública devia inspirar-se e moldar-se. 

Essas tendências encontram-se consagradas em 1961, num documento es~encial Que 

assinala, fortemente, as orientações atuais. Trata-se do mforme elaborado, atr.h/és de so

licitação do governo francês, por um grupo de trabalhe em cuja liderança se encoptrava 

Simon Nora. 

O informe Nora. Que rellete a ideologia neo-liberal. enfatlza a neceSSidade de permltir

se às empresas públicas adaplação constante aos Impera1.lvos do mercado. mediante; bus

ca da produtividade e da competitividade. o Qual implic3 para elas o rt.-gresso à autonomia 

inicial, porém com um espírito diferente, baseando-se no Que prevalece no setor privado. 

4.2.4.4 A evoluçlo da empresa pública 

Os grandes lineamentos da evolução da empresa pCJbllca se deduzem d05 pontos de

senvolvidos anteriormente, ou seja. afiguram-se crescem,' ajustamento entre empre~lí públi

ca e empresa privada medlanle atenuação de característ!Co:-; originaiS das empresa5 púbIICél~. 

tendo em vista maior inserção no marco geral '.le uma economia de mercado neo-Ilberal. 



A Ideologld das nacionalizações. em 1Y46. que cXC:,J'] li pai tl(,paC,I" de (ap!ld i pri

vado. foi mudada. evoluindo para a participação de cap tal~ p"vados r:oc empreendimen

tos estatais. A mesma ideologia. que proibia à empresa 1-.:lbI1ca a bu.;ca de alguma ut:llda

de. não fazia desta o objetiVO primordial aa gestão. A bUSCd J-.' utllldaues e refl~abll.jade 

no marco de uma economia de concorrência aparece. aualmente, comu objetiVO a dican

çar pela empresn, com a moderação imposta, é claro, pela pre()(upaçãe; ,001 os super ·ores 

interesses da comunidade. especialmente por aqueles que .idminlstram UI'" :.lerVI(O iJúL·,co. 

Finalmente. se bem que d concepção inicial confiava parte Impc"anle " :lUtopr)mia 

das empresas. uma reação rápida. em virtude dos resultados financeiros ,lo:> primeiros (lnOS. 

havia dado lugar ao aumento da autoridade do Estado sobre elas. sto:ndo ev Identerrenre 

incompat ível com os Imperativos do mercado. Conseqüentemente, co,.-' o in:orme r'-Jora 

intentou-se voltar a autonomia da gestão. Que acentua. de nrl'.'J, o aju';tamento t:ntre em

presa pública e empresa privada. 

4.2.4.5 As estruturas jurídicas das empresas públicas 

Desde o período das grandes nacionalizações terr.<e utililddo J,; 'narcos jurdlcos 

preexistentes para determinar o estatuto das empresas ,)úbllca~, ou seta. o estóheiet rqen

to públiCO industrial e comercial. adquirido do Direito .l\dmlnlstratJlJl_ .. E.: :) da Yx!'_ddde 

anônima. ganho do Direito Privado_ 

As empresas que foram criadas após o ano de 1946 reCt::berdm.ma desSds formas. 

porém a tendência atual é de preferência pela forma deJ:'edJde. O e-;tabE:lec!mento pú

blico industrial e comercial é uma pessoa moral. de direl!c público. rorém a diferen,,;) do 

estabelecimento público administrativo é Que este não administra tO/i;o::.dmente urn ser

viço público. enquanto sua atividade se er: :::ontra reguleda essencialmen le pelo direi lu CI

vil e comercidl e não pelo direi'o administrativo. 

A fórmula da sociedade anônima utiLzada em 19:';7 para as fE:frGI/!IS francesas. para 

as sociedades construtoras aeronáuticas e 0utras. voltOl 'i ,,\jr '-ltilizada. a partir de i946, 

para os banGos. as seguradoras. nas quais o Lt,.Jdo detlnho ~ !0tdiidade ao CApital. 

Assim. as duas fórmulas acontecem. O.J seja. SOCiE:O--ldes I,as quais ;. Estado é o J'lICO 

acionista enquanto em outras está assocido com em,dades públicas ou com aclO ):stas 

privados. 

Cumpre dizer. ainda. que as duas fÓI 'nulüs aCima :,ão esgotam 'i gama dos e~téilutos 

utilizados para as empresas rúblicas. alguwas têm utililado outras formas previstas no di

rei to privado. 

A atividade da empresa pública. qualquer que st;a SUJ forma Jurídica. encun;ra-~ 

subtraída do direito público. A regra se aplica aos c: nlraloS que convt::rtem. com ~us 

provedores e seus clientes. as responsabiliC:3des que éldq~j;rem e dJS litígios que pudun re

sultar. O direito privado. espdcialmente. o jireito merCél;-' r 11 e (j compe:êncléI das ju 1:,UIÇÕ8S 

1 
} 

! 
í 
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do direito comum, eXCluindo a jurisdição administrativa. são os que se aplicam ApllCd-se 

o regime do direito comum do trabalho aos empregados das empresas púbicas 

4.2.4.6 Os controles das empresas públicas 

No que respeita a controles, há necessidade de se fale r algumas distinções iniciais, a 

fim de melhor entendimento da matéria. 

Em prtmeiro lugar, segundo o órgão de controle, pode se! o Parl(j~en to ou o Poder 

Executivo. Nesse caso, porém, o controle pode ser entregue a um organismo públiCO, o 

qual exerce sua ação em todos os setores, ou, ainda, a cada um dos ministros r8sponsáveis 

pelo campo em que atua a empresa. 

Segundo, o objeto do controle: o controle técnico se aplica à qualidade das decisões 

tomadas em relação ao objetivo perseguido. o controle financeiro ocupa-se de sua incidên

cia sobre os resultados da gestão e de verificar o bom maneio contábil. 

Terceiro, distinção entre os controles Internos, conilados a um empregado lotado de 

forma permanente na empresa, de maneira a vigiar sua f estão diária e os controles exter

nos efetuados por funcionários no marco de suas competêr::ias gerais_ 

Finalmente, distinção, sobretudo, entre os control>.:5 a prior; q'Ji:, ao subordinar as 

iniciativas dos dirigentes da empresa a um acordo prévi,_ co:-n ,)S órgJús do Estado, cons

tituem, na realidade, uma divisão do pOder de deCISão, e o cc.,ntrolp. a posterior;, que se 

aplica aos resultados obtidos, para sancionar, eventuali:lente os errJs cometidos, reme

diando-os para o futuro. 

Os controles variam totalmente segundo a modaliú,i(je que ado!ôm, sua slgnlflLação, 

sua eficiência e a margem de autonomia que deixam às empresas. 

Especialmente, a partir de 1953, a evolução carô,;teriLOu-se pela multIpllcaçá'o, di

versificação e falta de coordenação dos controles. As Oflentações devidaS ao informe Nora 

tendem a modificar a situação criada, contemplando unicamente o essencial do d'reito 

positivo. 

De forma resumida, são os seguintes os aspectos o :e caracterizam. por um lado, os 

órgãos de controle e, por ou1ro, os procedimentos de com, ole: 

1. Quanto aos órgãos. o controle parlamentar, entregue sob a IV República a Comis

sões especiais permanentes temoS( abreviado cO;lsideravelmente desde 1958 e só 

tem um caráter eClisódico. Port:-.nto, corresponde dO Executivo o essencial das 

competências. Estas se reparten, entre o Ministério de Finanças. que exerce os 

controles financeiros sobre o conjunto das empresas, e os Ministérios Técnicos, 

encarregando-se cada um deles de controlar as empresas de seu setor. O contro

le financeiro internu está confiarlo a um conl'O!iJúor estat.al lotado na empresa 

ou, pdra as empresas mais impor~antes, com rllSsão de controle, dS quais têm os 
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poderes mais amplos de investigaçlh', d ispondu, ·.~il CdSOS eXctr:~ kHiéliS, de u; r"1 to 

de veto O controle técnico se eX'Jce, em condiçõe:, similart.), por um corrdc,sá

rio do governo, funcIOnário da aJministração ~'entral corresiJunO-.;rHe (mtnlsté

fiO). Enquanto ISSO, os controles realizadus de fora são incun'bldos, prlllcipai

mente. ao Ministro de Finanças e a0 Mmistro Técrllco, chama"!u:; d dar as aprova· 

ções prévias requeridas em determinados casos. Além do mais. Jlgurnas oper lções 

dependem de controle de órgãos particulares: C()mis::.ão de Cuntrole das OiJera

ções Imobiliárias, para esse tipo d~ operação; C'mse!ho de D,reção do FuncJo de 

Desenvolvimento Econômico e SoLial. para as :nverXJl;~ impo::aPles etc J.:-:i1dl

mente, o controle econômico e financeiro, a posteriori, confiaJo, trn 1948, . Co

missão de Auditofla das Contas das Empresas Públicas, é eteT:Jado d'retarr,ente 

pelo Tribunal de Cont3s, desde a le. de 1976. 

2. Quanto aos procedimentos de controle, verifica-se, no caso, a eXlstênl la dos con 

troles a priori, principalmente, 50') a forma de dutorização pr,;:vla ou;urgad;, pelo 

Ministro para as df.:cisões mais Importantes: orçé::.nentos, balanços e COP'ilS :..;t ex

ploraçã0. participações financeiras. remuneraçã,-' de pessoal e :)/dJS ue l1iateriais. 

Em geral. critica-se esse dispositivo e/'ll seu conjuntp. uma \if;'Z que: êlpresen!a de'eltos, 

é excessivo e insuficiente. 

E excessivo porque o procedimento tipicamente .".Jmlfllstratlvc de autOrtlaçc;" pré

via, justificado cum respeito às deciSÕes mais graves, se Nlcor'ra. na rnalc..fla rj;):, casos, em 

contradição. por sua morosidade. com o: imperativos :.la ge<::;3'o ecoi,Ômlca. Adernais, a 

intervenção repetida dos órgãos de controle tem o rlScu de <j'enuar, nos dlflgeí'tes, o sen

tllTlento de sua responsabilidade ou, pelo contrário. inS~\lJ:O~; (l Iludi-lo mediante der.isões 

apressadas. 

E insuficiente, em primeiro lugar, de'tido à SUd falti1 de coordenação d duallddde do 

controle técnico e financeiro. no melhor jos casos, pode wnduzir a discordâncias entre 

representante do Ministério de Finanças é o Minisléw; T(,; ... co, discordânCias que alguns 

dirigentes podem aproveitar para estabelecer sua própriJ pÚI :!lca. Em segulldo iugar, tra

ta-se freqüentemente de controles com inervalos /eguli'lr~s, que não ;)ermltefl, ter um pa

norama da gestão. Finalmente, d falta ao ':ontfole a posterior; 0 urn ;"lema (18 :>an<,-ão efi

caz: a responsabilidade dos dirigentes, no caso de um erro na g<::stão, continua sendo am

plamente teórica, e sua sanção normal, a revogação, pronur~:.ia-sf; mUito raramentE: como 

se tem visto. 

4.2.4.7 Novas orientações 

A formação de grupo:; público::, resu! ~a, por um lari ,) , de preocupaçõe~ élnlerl() es. Ao 

agrupar dO redor de uma empresa malri.·, sohretudo, .I'.Janu(j t;~rl () célráter di:-' holding, o 

conjunto de bmpreSd~ ql.:" :;';sempenharr sua ai IviddClP num rne'irrc setor, G EstaJ() criá, 



pJI3 ,jxercer sua autoridade, um relevo que pode facilitá-Ias. A obrigação IrnpOSl3 i::~ '-;'T,

presas mais importantes chamadas a desempenhar este papel, de apresentar, numa C::;:-,:ó 

consolidada, os resultados financeiros do conjunto do grupo, assegura plena efic:êr,C,3 Ó~J 

controle, que arriscaria perder em se diluindo no labirinto das filiais e subfiliôls, ajg'~': éS 

d21as podendo, até, escapar, especialmente, as filiais estrangeiras. 

As conclusões do informe Nora vão mais longe. Estão dominadas pela vomade de r-:;!Tl

rJer o círculo vicioso no qual estão encerradas as relações do Estado e de suas efT,presas. As 

obrig3Lões impostas pelo Estado em favor do interesse geral e o excesso de controles, o qual 

obstaculiza a liberdade de ação da empresa, assim como, entre seus dirigentes, o sentiO:::' Oi:: 

SUJ rt':sponsabilidade são, segundo esta análise, a causa dos deficits muita:, vezes ObérvaJü.'>, 

deficits dos quais o Estado deve inevitavelmente encarregar-se, o que incrementa liJoa,:;a, 

mais à Jependêncid da empresa a respeito dele. (o grifo é nosso) 

É a autonomia da gestão o que convém agora enfatizar, assinalando-se, corTI0 rr:E:ta, à 

seIT181hança da empresa privada, a busca da rentabilidade máxima. 

É verdade que, na origem dos deficits, se encontra, na maioria das vezes, certG n.JfT,ero 

de otifigações, positivas ou negativas, impostas à empresa em decorrência de inte:.::sse geral 

e. em particular, pelo proveito de manter suas tarifas em nível insuficiente, a fim de perfTd

tIr l:obm suas cargas, seja com fins sociais, seja para evitar o conjunto da economia nacional 

18Vi.1rt t ada, o que gravaria os preços de custos. 

O inforrne propõe, portanto, devolver-se às empresas o controle de seus preços. Um 

dCOr,jO celebrado entre o Estado e a empresa determinaria, por uma parte, as prinCipaiS ori

ênldçÕeS dd gestão, e, por outra, as cargas específicas que o Estado pretenderá irrpúr, assim 

como as subvenções que constituem a contrapartida. Nesse marco tão flex ível, os dirigentes 

são J,)nos de sua ação, liberados, no que respeita ao essencial, dos controles a prior;' e sut.

nleli,k)S somente aos controles a posteriori, que permitem julg2f os resultados e. eventual

:liênte, sdncionar os erros cometidos. 

A aplicação dessas diretrizes conduziram à celebração dos "contratos de pregrama" 

«(In, d Serviços Nacionais Ferrocaris Franceses e com a ED.F., em 1970, apresu,tan,jo re

Su i ladoS bastan te sat isfatórios. 

O contrato através de programas é realizado entre a administração central e os repre

Sênrdntt:s das empresas estatais. A sistemática do processo é simples, ou seja, as partes en

'oolvldas, de um lado a administração central, de outro, os representantes das eiT1prE:Sas, fi

xalTl num documento (contrato por prograrn<.l) as obrigações a serem cumpridas pelás em

p/eSQ;; (objetivos) e, paralelamente, as obrigações do Estado. 

Isso significa que as at;.utJs do governo, bem como as atividades das empresas estatais, 

f,cam plt:"amente determinadas no supracitado instrumento, que regula, dessil forma, as 

3CÔ"S recíprocas das partes envolvidas. Por esse sistti'u a pol ítica de controle fica c.Gncer

t3J3 entre as partes interessadas evitando toda a sorte de problemas. 

Cabe oJSE:rvar, por outro lado, o pé da igualdade que exi:ste não só na fase das tratatl

,jS, ,\)11",0 ti:mbém na conclusão das negociações entre a admir-,istração central (ministérios) 

ê; as, resas estatais (representantes). 
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o governo federal brasileiro, preocupado com o aumento exagerado dos preços, os 

gastos indiscriminados e crescentes do setor público, o desequli íbrio do balanço de paga· 

mentos e o endividamento externo, resolveu, de forma pt..'Culiar, instItUIr um órgão con' 

trolador da administração federal. localizado na estrutura da Secretaria de Planejamento 

da Presidência da República (SEPLAN), denominado Secretarta de Controle das Empresas 

Estatais (SEST), mediante a expedição de um SImples decreto presidencia!.' 

As atnbuições e competêncIa do novo órg:Jo ultrapassam os limites de atuação dél~ 

empresas estatais para alcançar, também, as autarqu ias e fundações oficiais, e os órgãos au' 

tônomos da administração federal direta, de forma bastante ablangente, uma vez que seu 

campo de ação é extenso e complexo. 

A característica principal do órg:Jo recém·criado é o seu caràter c:e:otralizador de m

formações para acompanhamento e controle, Objetivando efetuar a cOMpatibllizac,:ão dos 

planos de trabalho e dos investimentos das várias emprE!Só.> públicas com as metas do '-/0-

verno, além de preocupar-se com o seu endividamento, interl~o e externo. 

O quadro abaixo esboçado permite visualizar o campo de atuação ::;J SEST, onde se 

destaca a função de assessoramento direto à SEPLAN ou, nd,refrjmente ao Presidentf! da 

República, de maior abrangência, além de cO'Jrdenação, cc ')!ro!e, acompanhamento e ',;a

dastramento, de menor importânCia. 

FUNÇOES DA SEST 

1. Assessoramento 

1.1 - Para aprovação do Presidente da República, no âmbito do c.onselho de De

sanvolvimento Econômico (COE): 

1.1.1 elaborar proposta de fiXação de limites rnd.\lmoS je Ülspêndlos yitr 

bais das empresas estatais; tOec. 841L8.'79, (;Ir!. 4';;, IP':15O 111) 

1.1.2 - propor critérIOS para fixação ou reaJu:'(d".,,~ntos da ~'t!m\Jnerarão (jo~ 

dirigentes de empresas es~cJtd!S; (Dec. ['4 :28/79, ért 40, inc VII, De

creto-Lei 1798, de 27-7-8,), alterado 0".5 De'>L~" 1880, de 2/ 8-En, 

e Dec.-Lei 1884, de 17-9-fll 

, Decreto 84.128, de 29-10-1979. 



1.1.3 - elaborar propostas de fixação de limites globais de valo" para ,r~,c::r

tação direta de bens e serviços e para compra e locaçãc, ou arrer,jé

mento mercantil, de bens de origem externa no mersado ,r'lerr,c" 

(Dec. 84128/79, art. 2C?, Dec. 85632, de 7-1 81) 

1.1.1- elaborar propostas de fixação de limites globais para aqJIS cãG ";'Ô:: 

combustíveis; (Dec. 84128/79, art. 4C?, inciso IX, Dec. 85632. ::'Ô' 

7-1-81, art. 1 C?) 

1.2 - Para apreciação do Presidente da República: 

1.2.1 - manifestar-se a respeito de quaisquer propostas de aumento :;é =a~ -

tal e de emissão de debêntures das empresas públicas; (DéC. 84122 -

art. 4C?, inc. XI e Decreto 85471, de 10-12-80, art. 4C?) 

1.2.2 - emitir parecer sobre quaisquer propostas de criação je empresas es

tatais ou de assunção do controle, por estas, de empresa privada, u€;rT, 

como de liquidação ou incorporação de entidades descentralizadas 

que se encontrem em crítica situação econômica-financeira, (Dec. 

84128/79, art. 4C?, inc. XII, Decreto-Lei 200/67, art. :78) 

1.3 - Para autorização e decisão da SEPLAN: 

í .3.1 - emitir parecer sobre o reconhecimento de prioridades do emprE:endi

mento, projeto ou programa específico, a destinação da operação de 

crédito e a capacidade de endividamento e pagamento ou dispon,bill

dade orçamentária do interessado, para fins de contratação ou reno

vação de operações de crédito externo e interno, inclusivamente ope

rações de arrendamento mercantil e de obtenção, também, consenti

mento de garantias a essas operações; (Dec. 84128/79, art. 4C?, inc. V, 

Decreto 85.471. de 10-12-80, art. 4C?) 

1.3.2 - assessorar diretamente o Secretário Geral da SEPLAN: 

1.3.2.1 - em assuntos de orientação norm3tiva do órgão central de sis

tema de planejamento; (Decreto nC? 71353/72, arts. 4C? e 5C?) 

1.3.2.2 - na expedição de instruções necessárias ao funcionamE:r,to do 

programa de a~:ompanhamento jo Plano Nacional de Desen

volvimento; (Decreto nC? 70852/72, art. 3C?) 

1.3.2.3 - na elaboração anual do PrograTla Geral de Aplicações; (De

creto nC? 70.852/72, art. 4C? e Decreto 84128/79, art. 4C?, 

inc. 11) 

1.4 - Auxiliar a Secretaria de Abas~ecimento e Preços (SEAP) em matéria de fixa

ção ou reajustamentos de preços e tarifas de bens ou serviços de empresas es

tatais; (Dec. 84128/79, art. 4Ç', inc. VI e Decreto 84.025/79). 
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2. Controle 

2.1 - Pôr em ação o controle do recolhimento dos resultados atrtbu íveis à União, 

apwados nos balanços anuais das empresas públicas; (Dec 84128/79, ar! 4<?, 
inc. X e Decreto- Lei na 1521/77) 

2.2 - Exercer o controle e a fiscalização das atividades e:.pecífiCds dos órgãos do 

subsistema (controle de recursos e dispêndic>s das empresas estatais), respei

tada a supervisão de cada Ministro de Estado sobre as el'lpresas estatais da 

respectiva área de competência; (Dec. 84128/79, art. 6<?) 

3. Coordenação 

Coordenar a gestão d<1S empresas rúblicas, no Que tanJe a rec.Jrsos e dispêndios 

globais, uu seja, controle das fontes e aplicaçõe". (Dec'eto 84128/79, art. 40, in

ciso I) 

4. Acompanhamento 

Acompanhar a gestão das empres("i$ públicas no~ue SP. refere;'; eficiência, dpsem

penha, operacionalidade, rentabilidade econômic" e sit~ação econômico-ftnanceira. 

(Decreto 84128/79, art. 4<? inciso IV) 

5. Cadastramento 

Organizar de forma sistemática e f"lanter atuallz:-:do o cadastro !/acional de empre

sas estatais. (Decreto 84128/79. ar~. 4<? inc. XII I
) 

6. Representação 

Representar o chefe da SEPLAN nas reuniões 10 Conselho Nacional de Pol il ica 

Salarial (CNPSL Esta representaç2J se processa através do titular da SEST. repre

sentante do Ministio de Estado. n::1s reuniões do CNPS. (Decreto 84. 128179.art. 5<?) 

ESTRUTURA 

A SEST, integrante da SiJcretaria de Planejamento da Presidência da República, como 

uma de su~s unidades. conta C0m a seguinté estrutura orçarlllacional 

SECRETARIA GERAl: 

Secretário e Secret3rio-Adjunto; 

COORDENADOR IJ.'\S: 

CJdastro Geral - CGE; 

Operações de Crédito e Prioridade:s - OCP; 

Programação e Acoflpanhamentc cinanc€lro - ?AF, 

Recur::.iQs Orçame'lti' 10S- CRC 



Talvez a mais importante função da S,=ST, no elenc,) dClrlé' citaJe-" si:io i.J de cc' ,;)(" 

lidar e submeter ~ aprovação do Presidente da República, _:':J2i ,lente, é; r'oposta de ~''{a 

ção de limites máximos dos dl';pêndios das :'?mpresas pÚbil;,<h. sJb a for:' ' de orçam!:: ,\), 

síntese da programação financE::ira das entidJdes controlaoas feita corr >JG\se néls inf',:'·.ld' 

ções prestadas pelas próprias emoresas (item 1,1.1). 

Cabe salientar que, no controle dos di:.pêndios das er.presas pÚbijl .. ~, ," gaste' c4e· 

vem ser considerados pelos seus limites maximos de despesa, compre<~ndend~~ " \ .)I'.me 

de dispêndios efetuados com acréscimo de r;assivo circl'l,:-n!e, rotadan ~'II",' o~, '1l!t: j,..:'~n 

respeito a fornecedores e empreiteiros. 

Os gastos em geral e as aplicações são devidament:>_ontrü;a~os t- reft',."1'se (; JÚ!S 

grandes grupamentos na classit;-:ação da despesa pública, a saüef, jespc-:x;~ currUile:i:' ~~'> 

pesas de capital. 

Despesas correntes - .Hlnentes aopessodl, a encargos SOCla,;, ,>erVlç)S cor: tl.);,aciuõ. ns J' 

mos básicos, manutenção da f'ntidade, cujús valores são aoalisadtJs rYI" SEST e enlllCldt: 
interessada, tendo em vista a e,'olução dos ~Ireços, jl:rcs, :x!lárll"s, câr:blL' e Jutra, vam' i.!IS, 

levando-se em conta aspectos (; ;-: política de pessoal, perfi (~ô d ',' ,JJ. irn;:: '( ,:,ção .;~) Insumos 

e consumo de combustíveis para efeito de fixação dos I li':' ,e'} correSPorGé"1te:;. 

Trata-se. efetivamente, d,) controle dI" meios, dos i. ,strlJ(" j"to"- ':';IOS quais c.,:';" 'a a 
~mpresa para a realização de seus fins. 

Despesas de capital - relacionadas com invbtiment',~. l.ran;:;fea'>r:lbs de cap,tcll, "'ver' 

sões financeiras e amortizações de dívidas, passíveis do c' ','o do ">'vão c~')l')trc.léldor, !e" :~do· 

se em conta, prioritariamentE', ~ política do Q(werno parCl ,)< In",;;,'! ner~,~,.:, Jj:jbiic'J~. 

Neste caso, trata-se do cuntrole dos t:ns pretendidos pela em!y,!Sd, C()~SlJ!1starlC'ados 

nos objetivos sociais e empresor;ais a serem a.:..ançaGos. 

O orçamento de capital dz~s empresas p':' :.11 iras E:;tá i)fl tre os ;:!ern~;,~, : mais' isad'J:, pelo 

controle governamental, em fase de sedimF''(dção. mornl~nte quando o <'ver:lO preci c ~ I!~e· 

tuar aporte de recursos financeiros ou garanil! empréstirros parrl lal t.n~!ldarje. S.;.;fla ;'2"..Jral, 

pois, que esse controle fosse irrelevante ou me::.mo ine\(l<ten·. Quandú'~ tratas...~ dE; d€:;pe· 

sas de capital financiadas com os recursos InternuS das pr,jprtiJ:' Snlpre~·:l.;, li =1U" não (,:,orre. 
A SEST trabalhA com padrões uniformes u,;' (;omportar;1v;~o E oarâmc.r)!: adrede fi>' adús, 

Que espera sejam observados p las empresas. 

Como salienta Ramanaol1am, "um do~; mais iL'lpóJr . W~~ dS;)ectoo, dentrE; d4ueles Que 
reclamam uma base coneret, de controle ,§ a aos in\i::!'~ime"·cs. i .. ê: se trata ~anlo da 

origem dos recursos ou da sqüência dos t:uxos de dc~" ,xi de capital cumo do critér!o de 
Que depende a alocação dl~ rt~urso para CcrlS€CUc;.ãO de ('((';Jó::,") de u:'la empresa publica, 
Que merece consideração fun<:'amental em qualquer sj:;~el';;; de U)ntr,\i9. Técnicas como do 
fluxo de caixa com deságio. ua taxa·teste d4'> deságio e o;,, t?X.d de :ucrc, ,Jl iglVi;;1 repre~.',ntam 
vt'lrias versões dd tentativa de ~raduzir, em 'armos prát'(0? nutra form.:: '!gnificativá, o prin· 
cípio de que um investiJi~3wo só deve S€í pomo' ido-r,3do lvr ,.ápJl dI;; produl,r lucro 
não inferior ao custo de or..lor':unidade do ;:3')lta. A ap;j\:J·.ão dJs.,e!l (\JClHSOS é de absoluta 
utilidade nurna t;;SCOlna er::, possiblidadl~:';j ;':'~0i.Ji)'.I(J ';05 ":sulJdo;, de um deterrn,nado 
projeto embora ~JOS&l ;,aveí ,:;~S e bem ... ··'e~,)sús, f'( ~' m 1=.0o.icJ '1\1n.inado peliJ ,nfra

estrutura. 
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em que um investimento tenha que ser aprovado mesmo se os cálculos mostrarem que 
não vai atingir os padrões de lucro. A questão, contudo, não está em que não deva ser 
aprovado, mas no fato de que poderá ser promovido com o conhecimento da situação e 

a instância do próprio governo. Em contraposição, os lucros de natureza social que jus

tificam tal investimento podem ser traduzidos em valores e inclu idos nos cálculos custol 

beneficio, de modo que a taxa de lucro que se tem em vista seja nessa base". 1 

Por outro lado, conforme se pode constatar no quadro enfocado anteriormente, a 

intervenção da SEST está prevista na forma de outros controles de natureza administra

tiva, tais como: manifestar-se previamente sobre a criação e a assunção do controle de 

outra empresa, assim como liquidação ou agrupamento de empresa em situação econômico

financeira deficitária. E. de sua competência, além do mais, pronunCiar-se sobre aumen

tos de capital, tetos de importação direta de bens e das compras ou locação de produtos 

de origem estrangeira no mercado interno; aquisição de combustível; recolhimento de 

dividendos e remuneração de dirigentes, planos de benefícios indiretos concedidos pelas 

entidades fechadas, de previdência privada. custeadas pelas patrocinadoras e, inclusiva

mente, cadastramento de todos os órgãos e empresas da administração indireta do gover
no federal. 

Apresenta-se, assim, o modelo SEST. recentemente implantado, caracterizado 

pela centralização do controle numa situação que pode ser definida como emergencial e 
que, segundo consta. tem conseguido resultados favoráveis. mormente cumprindo o que 
fora traçado. mas que, no tempo, sem dúvida, tende a limitar a ação das empresas públicas. 

O esquema de processamento utilizado pela SEST prende-se à montagem dos orça
mentos, a seguir indicados, elaborados com base em formulários distribu ídos às empresas 
no primeiro semestre de cada exercrcio financeiro, relativamente aos dispêndios globais, 

importação, obtenção de recursos e gastos com combustível. De posse das informações 
solicitadas, fornecidas pelas empresas (retorno dos formulários devidamente preenchidos) 
e tendo-se às mãos relatórios anuais de gestão. levantamentos contábeis (balanços e de
monstrativos financeiros) e, além disto, dispondo-se. por antecipação. dos parâmetros das 
prioridades da poHtica econômica global, como taxas desejadas de crescimento do país e 

do comportamento dos preços futuros, bem como as próprias prioridades de investimen
tos setoriais, a SEST identifica as fontes de recursos disponíveis e estabelece os primeiros 

tetos de dispêndios em n (vel de empresa. 3 

Em seguida, os referidos valores são discutidos com as empresas através das holdings 

e com a participação de representantes dos respectivos ministérios, para se chegar à com

posição final das peças abaixo discriminadas, que serão objeto de exposição de motivos 

2 V.V. Ramanadham, "Um sistoJma de controle para a empresa pública", R AP. 14(2): 39-49, (abr/jun- , 
1980), p. 44. 

3 Relat6rio da SEST, "Empresas Estatais no Brasil e o Controle da SESr", p. 31. 
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da SEPLAN, para aprovat,:do do Presidente ela Repúbllcél, no ,irnbito do Conse:ho (lt' De 

senvolvimen to Econômico: 

1. Orçamento de recursos e dispêndios globais: 

orçamento SEST 'dispêndlos globais 

2. Orçamento de captação de recursos externos: 

orçamento SEST Irecursos externos 

3. Fixação de tetos de importação do Setor Público' 

orçamento SEST limportações 

4, Fixação de limites de aquisição de combust ível:> derivados de petrljie'j para ,juto

veículos: 

orçamento SEST Icombust ívei~ .4 

Após a devida autorilação presidencial, a SEST. Cüm fundamento itesse;; documen

tos básicos citados, realiza o acompanhamento permanente das operações das emo!esas 

públicas, no tocante à captação de recursos, externo ou imerno, investimerios, dr,IICa

ções em geral. gastos com importação e combustível. r;l\~diante o sistema Implar;'''']:) de 

relatÓrios periÓdicos (formulários preenchidos pelas empreSa5), mensal ou trlmestrd, de

pendendo de cada caso, quando, então, são efetuados os devid·)<; ajustes, se neces~fI(). pa

ra a aprovação do Presidente da República. 

A filosofia de trabalho empregada pela SEST tem sido a de que a emp~esa St<d co

participante do processo de decisão. A SEST, segundo consta do seu relatório sol aná

lise. tem como posicionamento básico não tomar decisão de curáter unilateral (este <J seu 

discurso). desprezando-se o ponto-de-vista da empresa e do setor; enfuTI. a SEST nã') pro

cura substituir a administração e gerência que eXistem em cada emprlc,a: "mas sim (efine 

os parâmetros globais administrados pela empresa", 5 

Torna-se oportuno um comentário no momento em que determinado órgão c(;nlrO

lador passa a definir os parâmetros globais, no tocant~ à obtenção de meios e sua crmse
qüente destinação, em todos os setores da oconomia, m>:.;;mo por delegaçãJ. Além d~ c/ms

tituir-se tarefa complexa e ingente, representa. em últim2 análise, processo de ~olhel :: pró

pria criatividade empresarial que se vê, assim, direcionada, qUdnto ao seu posiCionamen

to no mercado, sem as devidas condições de expandir-se, crescer, mudar os própr ios ,"mos, 

adaptando-se às flutuações normais e até anormais do mercado, o qUdl tem po~ obr'Jação 

conhecer, com maior profundidade, em face da sua vivência no ramo, os conhecilltentos 

técnicos dispon (veis. 

4 Ibidem, p. 32. 

S Ibidem, p. 31. 
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o tratamento padronizado nem sempre é o mais recomendável. e a diretriz de cres

cer. segundo percentuais previamente estipulados. pode não ser a mais adequadó ::sque

cendo-se das peculiaridades e particularidades individualizadas envolvidas. Cadó ~21S0 é 
um acontecimento novo e deve ser levado em consideração. uma vez que vai In-.Ulr no 

conjunto das medidas tomadas com repercussões nem sempre positivas em face da unifor

mização de tratamento. 

Além do mais. quando existem metas preestabelecidas a serem atingidas ç:.-:- áS cOT:

presas públicas. planos de expansão de longo prazo. conquista de mercado ex tê :- ~. os 

instrumentos de controle têm que ser dimensionados ou adaptados. se necessário Tor. de 

Torma a não impedir sejam elas conseguida~ embora garantindo. paróielamente. que :odas 

?s condições que acompanham a consecução dos propósitos finance; ros se wrnerr 1';:; ... '::,

fTleme alcançadas. 

Cabe explicitar-se. resumindo. que o controle exercido pela SEST envolve. recesSd
riamente. o exame da conveniência e do mérito do dispêndio e da captação de ''2::urso, 

Interno ou externo. uma vez que se preocupa. fundamentalmente. com o endlvidamenlO 

das empresas públicas e seus gastos globais. que devem ser feitos dentro dos n íve l $ nor

maiS, segundo parâmetros de crescimento aúede fixados. Assim, o novo inStrumenlO de 

controle do governo caminha para a mont2gem de esquema próprio que lhe propicie o 

adequado acompanhamento das fontes e usos de recursos pelas empresas estatais. tudo 

iS:3o em nome da compatibilização com as pol íticas econômica. fiscal. monetária e cam

biai do país. 

Trata-se. a SEST. de órgão novo que se 3Stá estruturando e se preparando para o exer

cíCIO de suas elevadas funções constantes do supracitado diploma legal que a instituiu. Até 

o momento, o produto final mais tangível que apresentou foi o cadastro geral das e'Tlpre

sas estatais devidamente atualizado. preenchendo. no particular. uma lacuna existente. 

No tocante ao controle e acompanhamento. encontra-se em fase de adaptação do 

confronto entre o planejado e o observado para as devidas correções das inadequações que 

,ão sendo encontradas. Este ano. 1982, deverá apresentar a consolidação dos dispêndiOS 

giobais das empresas públicas. os orçamento:; de importações. de gastos com combust í

"eis e captação de recursos externos, já pela terceira vez. com as cautelas e correções ne

cessárias. para a aprovação do Presidente da Fepública. no âmbito do Conselho de Desen

volvimento Econômico. cumprindo sua função de assessoramento prevista no decreto de 

SUd criação. 

Algumas impropriedades e distorções foram já detectadas no que diz respeito ao sis

tema de controle e acompanhamento utilizado pela SEST. relativamente aos informes 50-

liCltddos. que se apresentam como óbices para as empresas contro~adas: 

1. Prazo de entrega dos formulários (dispêndios globais e outros), distribu ídos no 

primeiro semestre. para retorno. devidamente preenchidos, até 31/agosto do exer

cício do qual se trata. 

1 

- - ----' 
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Referido prazo apresenta as seguintes Inconveniênc1ds, Já de conheclmen~o da 

SEST: 

a) fornecimento de dados defasados, uma vez que decorre de planejamento c.:om
pulsório, feito com antecedência de 17 a 18 meses, o que, numa situação in

flacionária, deixa muito á desejar. Os números apresentado", perdem mUl'o de 

sua confiabilidade; 

b) impraticabilidade na obtenção de determinadas inforrnaçoos uma vez qw de

pendem de decisões exógenas que implicam no cálculo de :jeterminada~. va

riáveis. parte integrante dos aludidos informes. !: o caso da decisão do Con

selho Monetário Nacional sobre a política e taxas d.-~ crescimento do orçar"en

to monetário, as quais repercutem nos empréstimos, e o rálwlo de reterno 

dos bancos. 

2. Utilização de formulários padroniZadOS que não atingem os fins collmddos,1es

tinados a todo o universo das empresas públicas, autarquias e oryàos autônori os, 

com situações distintas. uma vez que os demonstrativos finar'é:elros e patn,no· 

niais não são semelhantes, obrigatoriamente, o que força as er:!ldades contr )Ia

das a recorrerem a verdadeiros exercícios de adaptação nem St!rnpre condlzer~tes 

e adequados às finalidades pretendidas. 

3. Tratamento idêntico para situações distintas, ferindo frontalmene o princípIO da 

igualdade. A SEST dispensa tratamento semelhante a empresas do porte da Pe, 

trobrás, Eletrobrás, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil e outras rnenores, corro, 

por exemplo, a Estrada de Ferro do Corcovado, ou. o que é pior. trata igualm~n

te empresas dependentes de recursos orçamentári0s da União, empresas defic! :á

rias, além de empresas que dependem, exclusivamente, de recur:os próprios, ge

rados'pelas sUas receitas operaCionais que contribuem com exceden ~es parã ampal ar 
empresas ou setores governamentais carentes. 

4. Execuç30 indiscriminada de cortes, apoiada em parâmetros preestabeleCidos, se,TI 

atentar-se para as particularidades envolvidas, como, por exemplo ü caso das ern

presas que operam com base em planejamento plurianual, obedocendo às presc I

ções legais pertinentes, traduzido parcialmen te nos seus orçamen DS anuais (PGc. i, 
cujos valores refletem as aplicações, bem como as metas físicas é' serem cump'·' 

das no período, anteriormente aprovadas. 

Ora, o corte feito indiscriminadamente, segundo percentuaiS, atinge parte da progra' 

mação prevista, implicando na deturpação dos resultados finais das ativic;'ldes program;j

das, podendO produzir sérios preju ízos para a empresa e os objetivos empresariais ou sociais a 

serem alcançados. 

Em suma, nota·se, como sempre, a tendência de padronização, de tra,dmento unlfof 

me, de equiparar-se a administração descentralizada à administração centriil, pelo r'1enc.: 

no que se refere ao processo orçamentário (dispêndios globaiS). predominando o eSf)íritú 
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.jo orçamento e planejamento público tradicional centralizado, feito no primeiro semes

tre de um exercício para vigir no exercício seguinte, com as implicações decorrentes, Ou 

seja, total defasagem na sua implementação, o que se consubstancia no retorno à sltuélçãCi 

anterior, isto é, o status quo ante ou o reflexo de uma irreal idade financeira. 

Outra tendência do atual controle executado pela SEST pode ser inferida no seu re

latório atinente às atividades desenvolvidas em 1980, quando, além de medidas voltadélS 

para as prioridades eleitas pelo governo, de combate à inflação, e Q equi I íbrio da taíança 

comerCiai, pode-se vislumbrar a preocupação com a busca da eficiência por parte das ~m

presas públicas, e, principalmente, "limitar o aumento indiscriminado da participação dáS 

empresas estatais na economia brasileira, mantendo, assim, uma das condições necessárlá5 

para o fortalecimento do setor privado".6 

O controle, no caso, tem em vista limitar a ação das empresas estatais em proveito 

do segmento privado da economia. Receio justificado, já que comprovado pela prática, 

pode ser expendido no sentido de que essa limitação não seja aproveitada pelo empresá

riO brasileiro em decorrência da ocupação dos espaços compulsoriamente deixados pElas 

estatôis. 

Para se ter uma idéia mais precisa da abrangência do controle efetuado pela SEST, 

envolvendo todos os passos das empresas públicas, permite-se, a seguir, uma análise de sua 

exposição, que é de clareza impressionante. 

Do lado das fontes de recursos: 

1. Recursos próprios - instrumento utilizado pelo gOVf:rno é a pol ítica de fixação 

jf preços e tarifas, definida pela SEPLAN, mediante proposta da Secretaria Especial de 

A!Jastecimento e Preços (SEAP) devidamente articulada com a SEST; cabe ac~escentar-se, 

;::01 ser relevante, que, uma vez orçada a receita com base nos parâmetros de preços ado

lados, quaisquer acréscimos de recursos somente poderão ser utilizados pelas empresas 

com aprovação presidencial, após exame e parecer da SEST. (o grifo é nosso) 

2. Recursos orçamentários (orçamento da União) - juntamente com a Secretaria 

Cc: Orcamento e Finanças (SOF), a SEST participa da definição dos montantes de recur

sos destinados às estatais, objetivando, principalmente, evitar pressões desequ:libradoras no 

crçamento da União; refletir as prioridades do governo; impedir que os recursos orçamen

,árlOS substituam os recursos próprios gerados pelas empresas. 

3. Empréstimos externos - liminarmente, as empresas estatais somente poderão 

:rejenciar-se junto ao Banco Central, a fim de obterem empréstimos externos, após o 

-------._--------

o Ibidem, p. 19. 



prévio e expresso pronunciamt'nto favoráv'Ó"; da SEPLAf\l, por proposr~ da SE::-r, e, .ten

siva a todo o setor público. ~o grifo é nos.sJI. Em suma. oP;~·'.'l()io alç.~: "'d o" .:r-:Ji~ Px 

terno poderá ser concretizada .3em prévia_.ncordância .,<J SE ST, em traoalt'c .Jrt,( Ido 

com o Banco Cent'al. 

4. Empréstimos internos - as operaçôes de crédito i terno someni~ Df_de-~r .Á- (.le_ 

tuadas com expressa autoriz8'':::ão da SEPL-\N. A autoriz·x.ão Jwna é", !en'" /3 à~ :"s

sões de debêntures e quaisquer outros valorc::s mobiliário:;, s€rdo exe:_uuda Ulrel. ·'te 

pela própria SEST, conforme delegação de p<X.i"" do Minisl)-Chefe da SEr'u\N. 

Do lado do uso de recursos pelas estataí!,; 

5. Dispêndios globais das empresas - '.' ;nstrurnento (JU (rntroie .,!~';'(l,j~, 'J r;. ..' 

ção de limites de gastos, segundo o nível de <:iemenl.\.l da des,:,eSó, a partir o~ oaró'-' t\f 

bais pré-fixados. como taxas desejáveis de crescimento do rl5 e jJar tlclD21(' i ~t·,r. Irll, 

co na economia i=ste Item con:preende glol.'c,mente tode:. os gastos dfj::.:):,~,. n· .. , 
os realizados com acréscimo do passivo. Os :,e1s principa;:, d()~ .j.spênd,ú. k 

Despesas correntes (custeio e manute· .:Jol. Na>; dí1àIlSl2:: J::;s li;:;1; :'0n~t<Jt 'es,;;,tf:' 
grupamento são llefinidos limi:es para aUP,<'to de C::..iJC::.J .... ..; f ,,"ssoa:, üsnefo.::~JS ·;ú , 

indiretos. p~rfil da dívida, importação de ín::.o;:'1os e ':::')':. ~) 'j.- ::"'.imh('í .. ·t,,; '8r ';.: " !.I~ 

petróleo, .... 

Despesas de capital, voltadas para os f·n. da empit.~J ,; 1Ve".:me~;t,. i'an~. ~~er, ~. to 

inversões financeiras e amortizações). No toc:..nte aos in"~~t'·!-"~ntos. J ,1E.'Tl 'ilalS l::.ó' , 

limites financeiros são fixados de forma It',/iual, Ou Sl6J~ ~), dlferc:-;c entre cc, (eC ." 

disponíveis para as empresas e as despesas COrrt1Pbs móis a~ amClrtizaçce~. b. s': lb'" J~ 

limites dos Investimentos são estabelecidos a paltir oe uma ["",ata ['jesei:'{;.~ de ex':; "nsã,. 'lOS 

investimentos púiJlicos, observ.ndo·S(: o e!l'Vd.lú peso da~, ~ ~k !a!S no to ... _ ,1uS I('lV"-:llrno;;'i TOS 

do país. 

6. Controle da expanslo das empr~ - a e""':pr~<,)l!blj{ iJ n30 ":' no)"' .;1 l,tA 'ca

de de expandir-se como outro·a. O Oecr'ei:J ~41?oil9. -í. ;::,1. 40, inr'cc) X::, ';"élb~~.::e 

que a criação e a assunção do 'ontrole de <;;;rf'presa<: e<:t..: )L, bem C" r ia, '.JI~ ,déIL.';~ ou 

incorporação de entidades de~centralizada~ ~IT' ~rítlca s;tlic:.,;ii( ~or'ôml(.O-fin,_,\;( rc, só 

podem ser concretizadas após parecer em,~~;:; pela SESl e ~~/rfciaçõC' ''')ó, do "eSIO~nte 

da República. B,oqueia-se, as.!!''', oaumer:.:: do número ("J:> _',latai<; t: cür,~equenté-~en

te, a sua expansão. Pretende-St... em úliima dfdlse, coiba ::.. excessivo crescimento do S'Hor 

público na econonia. 

7. Aumento de capital "135 empresas - yualquer, r; .. ~r.stê ,je ?,'Jmento de [ar 'lal 

de empresas estatais ou emissá:l de debên j.'S. ou. ai 1di (18 ! ítulo' ,-p Vé1:ore" rtlOl I!iá-

rios. requer expressa manifestaç;':'o olévia dá SEST. 

8. Tetos de importações - r:Orl'petc .: ":,:::ST a ek~ 'oI\~~. da ;:"I'')ostd "'ual ,U ~: 

xação dos limites das imoortai.6e" dm:TJS ..;j b~ns .~. das LiJmOiô' O'J Ic .• ;6e:, d.; oroo'Jtc,~ 
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de origem externél no mercado demo. por parte das erT.tJrE:SJ~ estatais ,:\Cluindo tud'l a 

admintstração federal. que sf'tá submetida à ~provação de Presidente da República nu âm· 

bito do COE. 

9. Controle das aquisições de combustiveis - a SE.ST Incumbe·st' também de ela

borar a proposta anual de fixação de limi tes globais para aquisição de sombust íveis des· 

tinados a ve(culos automotores, que dependt:rá. ainda. da 'Jprovação do Presidente da Re

pública no ambito do COE. 

Por último. compete. ainda. à SEST CUIdar do recolh"nento de div'cndos dá União. 

da remuneração de dirigentes de empresas públicas. bem como dos pia )S aSSISienClalS e 

de benefícios indiretos patrocinados pelas empresas através de entidao"s de seguridade 

social. 

Em resumo. os instrumentos estão ao alcance da SEST. qUt; podera ,:.tI:zá-los da i ie

Ihor forma que lhe aprouver. segundo a política vigente e as tendência:. .untroladora~ 'o 

momento. observados ou não os preceitos constitucionais e l&ga'~ vigente sl)bre a rnatÉ:; la 

As empresas públicas brasileiras enfrentam. atualmenta. uma situaç.·) tnU$'tdUâ, »b 

ação controladora complexa. abrangente e dispersa. que dS obr:ga a n:Jnter sistema 'le 

acompanhamento atuante e dispendioso, com vistas em atender às InÚil'l as eXlqêncIi, e 

solicitações de informes que lhes sao endereçadas constanlf'men:e pelas ·,nt'dades élbil <o 

discri minadas. 

Açfo de controle sobre as empresas públicas 

1. Controle externo 

Poder legislativo. com aux ílio do Tribunal de Contas d<l Url!ão. 

2. Controle interno 

2.1 . âmbito da administração pública. 

1. Ministérios; (setorial) 

2. SEPLAN - SEST - SCCI; (global) 

3. Conselhos normativos; (setoríal) 

4. Secretarias de Controle Interne; (setorial) 

5. Empresas holdings; (setorial) 

2.2 - nível da empresa: 

1. Assembléia de ücionistas; 

2. Conselho de administração; 

3. Conselho fiscal; 

4. Auditoria independente (exigêilCi'1 do Con5e:',0 FI:lCéll). 



o exee~o de fiscalização. c'.ordenaçãu .' ': H)(ro:e ":V C (j- ;,,(\v~ (, ·"';::,re~:. t,:j~ ~ 

provoca eonseqüé!\eias desastr'~;,'as e desanimélu~\'"·,,. além (lO ," Dtr '" des.: :Y"!.J i ' ::Ué ( ': 

ção, A atividade contro i 1o-::>râ orienta-se nr,~'1tj{i,) çle I' l ':car c; f:~ ,1t _ .:.. ... mprli~lt:n·· Cf! 

normas. r0tinas e ::;ontro:es, ou seja. awndu;d;,,, bas;umer. >!, '. rT12Jlda<, 'hjj S!?I' pe0 
par-se com os fins 3Conômieos ;?'oclais ~er~€q;,llu,-~ pel0 9!';n(, a:ravé:: c pnprc:."i pur :, :i 

Dessa forma. tal procedimento, além UI; QC:;~ar C:~sa!>, ·'T,'ji0 pessvJ;, 'ellGtt:: ü3SéiJ! iUd 

velrnente na atuação dos dI' 19,=ntes dds emp:t;::>a5, obrigp idoJS à est ',ub:x.'rvânr:,~ 

regulamentos e parâmetros. ql!8 culmina com '~''7~~u t. .. 'Jg3 à ras'),. i1b laje, Cli .) 

conseqüente desvio dos objetivos e resultar.')5 es;:--er;J;j(':" au::arJo,::. t :1, d !",t" ::.. l

eia, a ineficácia da ação emprtsarial. rlesfigu rando a a,,:ã;:., ,l~:,tu(;onai :a~; ,:): d'" " 

sa governamental. 

Nesse sentid0, vale d pf>'la conhf1ter una exp'Jrêncl': ·1á "",.i.t:riC;J . in;.·. €<.d-

riência há demonstrado que p\ .axcessivo contr~1 aClmir,;~~, . V('\J buroc,tico ~~'~ ~ , ,~C' 

tua a priori, conu condicion ,: ra otorgar C :'~€rmi{)ad~~ "'.:\~ 

hecho un eontre' pfectivo y f'f< orasiL."'€.:,) se CQC",iert1 eo L,;~)C\!!t.· para ag ';dad v IT ior 

funcionamiento da las empresas" . 

5.2 As implicaç&s do modelo co;;centrador: oo'lflito oontrole versus 
autonomia e st~a harmonizaçlO 

Não se põe (;m dúvida '-13 ê pl3na e i;"nltada autorlo. 'I a:J,~mini:." c 
nancelra conflita'1exorave!rl1entp (,),ri as dti',I<1ades de Cü"'roI8, seJd" "!a~ i~X:.":,ji: '10 

setor público ou '0 set')r pn .... Il·,. Háne~idade, por>dr:W, d: se E'S ' .. .e.\cC:~ L'rn ~)' (. 

termo entre a fle.{ICilidade ooerativa nec~;;c!n.'i e as rr.c";·j,.s rnínim~ 

controle indispensáveis ao eX~'CIClr) ca referida a~!\',dade, objeto c:" estw' 

Inexiste, prat:camente, ij~ j I;dade, emllrL~ndlmentc J}um ~ue prf . ')11 :e ~o . ~'J' 

le, seja ele de m();or ou mepr:- ~1!3U. O ccrtrul€ :nanife::.t3-se, /lO mír " para pr.]t( J::r 

os próprios interesses dos cao.:a ô • .; i.westido5. quando ;;e '. ;na '1 tmlpí,-"", p.'i< ';~:., e ,:~. 

gUélrdar os intercs.se:, púbiico:, (I:<qdfidade, rr.,ir2·id<lde e I-' _ ~,:.!act~) n, I (.() do ;:~~:UI'J' 

blic(1. 

No regime có ecOI,omia -:1-, 'Tlercado, n,) qUe,1 é Lvit:: d iÇ[;') :33 ;;rnl "~,a p(v,Fia, ( ia 

vez mais se acentw a necessid,;:" da implaj"lç'ão de siste::,·J~·:';··);I.r(>I~ 'erdentc'>"'j 

ação correti\'d e informatiV<ll. :.j,'1dômento do~ negt,:ins, ." .-"!., .~~. li,:' ,,; c.om'_' 
restri tivo e punitivo da ação ern rl;'s.jrial. 

7 Sofia Mendez V" 'WI retormd a~IT,'!'>istfativa, li" ~rogrl:lméK..(r ,,\!. ntr:.·j de las .. llpreSélS públicial> ao 
México", p, 4"; 1, 



Jj ílO setor público, com maior razão de ser-, a ação do controle faz-sé P!c::Sé'- -"o j", 

;,'1 nu mJIS atuante, uma vez que, além de indicar os limites de atuação dos ji'iQt::i.:" ;:;~ 

l-fiCOS, ~ieve cuiddr do aspecto maior, que é o interesse público, ao qUéJl as empré,,':l: :;"o.,=~ 

c)êl-Se e observar 

"Numa sociedade livre, a empresa pública constituI um parac:oxo QcJélnj::-· o~;_C'",- -

:Li j P,)UCO ou nenhum controle e direção, seu poder é urna possí'/el rontE: dé: :,r;,' ~ '= :::'= 

t:nllclquecimento das instituições democráticas; sob demasiada suoer'!isão, POdé -~,c;,r<:: 

;y <:'Sci ~lOS caprichos pol íticos e não mais exercer as funções para qUE: fOI cr,a'Jél"b 

"A política econômica e social do governo limita e deve limitar a autonorr,,':J Jo,ó é",

p: esas públicas. Deve-se intensificar os controles dos objetiVOs e metas traCél:::ó, ~J:"" ::

Sc'lOI mas estes devem ser, tanto quanto possível, os mais livres nas áreas opérac,:_-"j S J-= 

c,: :)JfI,zacão e de gerência interna das empresas. Garantir-se-ia, assim, a flexibilidade e au

tonomia para as decisões junto ao local da ação, além de se bUSCflr maior integração e com

prometimento das empresas com os objetivos governamentais"9 (o grdo é nOSSGI 

~iem do maiS, "na criação das empresas públicas subsiste, além de OUHélS '~on:" Jéró

c·.·C::~. o (lesej.] de subtraí-Ias a uma excessiva centralização que impede, entre Outr;,o C:)I

~j) c1 opoltuna tomada de decisões e a eficaz atenção dos assuntos pol íticos".1 o 

DJ I o drlema crucial, o controle versus autonomia; de um lado, o recGr-hE::c :'-,,=,,:c 

J::'- ,-lUe a rie>.lbilidade e a autonomia são indispensáveis à administração e, de OUlrJ. ó açãG 

.1- ~',;'-Iuoie faz-se necessária a fim de evitar excessos e corrigir as distorções eXls~snléS. 

O :ontrole tem sido preocupação constante dos administradores públlcr~s, Juristas. 

,c';'S/;:iJ .. ye5 e de todos aqueles, enfim, que estão mais intimamente ligados à all'.'lcJó'Je pú

. ,.3 

Pêl u-,t?rlre, nesta altura, é a formulação contida no relatório das NaçõE:S LJr'JóS so

~':'':: Ji:êIT,a aCima mencionado: "como pode conciliar-sE: a autonomia opér3ti,,'a s f.nan

,-- !j Ile'::êS5árld para um rendimento eficaz da empresa publica com a necess:dadc:- J'= CClr,

;. _!ê~ ~Lié garantam sua responsabilidade pública e sua compatibilidade com a pGi (-::ó ;:>'J

, ,,:j -, \J0STJ formulação do problema vai implícita a hipótese de que autonom a '::~_;:"t:::r 

- c::Séà.:: 0:11 ploporção inversa ou em conflito permanente, ou seja, que qua:tto ma,or seja 

" jL,LJí-,C:;'ll,éi da gerência operativa, menor será o controle da empresa sup8rvlscr:J e vlce-

. -, Sj .) "a autonomia de uma empresa pública está em relação Inversa à CJIIT,snsã:: 

_:_, ;.> ~.··~:~j!jade do controle".11 

; Vota .. " Dow, "The Six-Legged Dog", in Getulio Carvalho, "A empresa pública: ur.la análise admmis
tr ativa", Rev. Adm. Municipal n9 116, p. 5 . 

. ; Paulo Motta, "O controle de empresas estatais no Brasil", RAP 1 t: (2) (abr/jun - 19801. p. 80, 

: ) Andrés A. Berzabá, "Origen y naturaleza de las empresas públic3S", in Manual da di .. ciplina Administra
câo e Pol ítica Empresarial das empresas estatais do Prot. Enrique Saravia, p. 242, 

" NdCÕeS Unidas, 1974, "Medidas para mejorar el rendimiento de la empresa pública en los paises en 
desa,rollo". p. 50, 

\ 
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A matéria é por demais controversa, havendo, neste campo, os defensores de maior 

controle e menor autonomia e defensores dE maior autonomia e menor controle. A ques

tão verdadeira, no entanto. não é esta, o que importa, realmente, tendo em vista interes

ses para conciliar é, evidentemente, estabelecer-se o mínimo de controle indispensável pa

ra resguardar os superiores interesses do Estado, além de manter-se, também, um mír'l;mo 

de liberdade de ação das empresas públicas na consecução de seus fins sociais e empresa

rtdlS, como instrumento de ação do próprio Estado. O necessário, pOIS. é consegUlr·:x: o 

equilíbrio das forças interatuantes entre autonomia e controle. E ISSO é possível, à meul

da que haja, em princípio, a predlsposiç~ dos a'tores envo'·.Ildos no processo. sem perder-se 

de vista as suas funções e propósitos, conciliando as suas atividades, a fim de qua possam. 

mediante convenções prévias e entendimentos formais ou tnformais, estabelecer convI Jén

cia harmônica de exigências legais e regulamentares com t) liberdade de ação mínima "xi· 

gida para as empresas cumprirem os seus fins mencionados. 

Os princípios de coordenação e controle devem andír juntos, no caso sob comentá

rio, com vistas em manter a e.<ecução de uma política pGblica homogênea. por parte do!. 

entes descentralizados. devidamente integrada com os objetivos setoriaiS persegUidos pe

las empresas públicas. 

Segundo o trabalho da ONU, "a evolução em vário~ países no último decênio tem 

seguido a direção contrária às projeções formuladas por urro grupo de especialistas. no prin

cípio do decênio de 1950. Até este morner.to, segundo :eclarou o referido grupo. () re

quisito de liberdade e de iniciativa independente parecia haver Sido o fator dominante nos 

parses em desenvolVimento: a regra era a autonomia e nlo D controle centralizado. O gru· 

po predisse que nos anos vindOUros, se intensificaria nos pcfse!i em desenvolVimento a ten

dência em direção da liberdade e da autonomia".12 

Especificamente. no que diz respeito às implicações jo modelo concentrador, pode 

dizer-se com certa reserva que a concentração num SÓ órgão da ação fiscalizadora do Es

tado sobre as empresas estatais tende a ser prejudicial, culm'nando por eVidenciar-se o culto 

pelo controle, de caráter nitidamente cerceado r das atividades dos entes controlados. 

Pode-se, validamente, questionar de que maneira afetam a autonomia e o rendirnen

to da empresa pública práticas atuais de controle que se evidenciam. em grande parte. num 

prolongamento dos controles departamentais da administração central? Tentando encun

trar resposta adequada à questão. pode dizer-se que se a e,-npresa opera submetida a con

troles departamentais ordinários, padronizados, ou sob as vistas de um órgão centrai la

dor, o provável é que o seu rendimento nao alcance o que ';eria de desejar. A gerênCia da 

empresa sujeita ao trâmite de dotações de créditos orçamentários, fluxo de caixa ofiCiai, 

provavelmente não terá conhecimento suficiente dos custo~. nem terá motivação Dafa re

duzi-los, a eXHmplo das empresas privadas, nas quais o fat')r competição é fundamental. 

12 Ibidem, p. 61. 

\ 
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A fim de defender suas novas dotações, a gerência da empresa terá o cuidado de esgotar 

as dotações recebidas, imaginar margens de segurança, subvalorizar a capacidó,Je de exa

gerar as necessidades de recursos, assim por diante, num comportamento totalmente dI

verso da empresa privada. 

O modelo concentrador, destarte, tende, pela própria natureza, ao gigantismo, com 

S~3US tentáculos na maioria das vezes extrapolando suas atribuições em detrimento da au

tonomia dos entes controlados. A despeito de suas funções precípuas como atividade-meio, 

o controle centralizado caminha para atuar como atividade-fim, sujeitando os fins aos 

:118ios. "Por outro lado, é comum a ênfase nos meios tender ao exagero, à hipertrofia da 

padronização e do controle, levando mesmo, em alguns casos, à glorificação dos meios 

em detrimento dos fins" .'3 

Há, pois, um perigo sempre a evitar, ou seja, "a tendência do controle a se SObrepor 

a direção e à execução dos serviços, imiscuindo-se constantemente nos mesmos na eterna 

ânsia do meio querendo transformar-se em fim, do instrumento ser o principal".'4 

Desse entendimento participa, igualmente, o prof. Paulo Motta, ao declarar: "a ad

ministração pública tem-se preocupado excessivamente com os meios. A ênfase tem sido 

dada aos aspectos de gerência, da racionalidade administrativa, isto é, nota-se uma preo

cupação acentuada com a administração, não enfatizando a administração pública ou para 

o desenvolvimento".' 5 

"Na ausência de um programa amplo e coordenado de modernização da burocracia 

nacional, as empresas públicas foram utilizadas até recentemEnte como meio de escapar 

ao controle pormenorizado e sufocante imposto pela adminis'~ração centralizada; e como 

estratégia, às vezes bem sucedida, para alcançar os objetivos ~conômicos e sociais do go

verno. sem que para tanto corresse a liderança pol ítica o risco de desmantelar toda uma 

estrutura de interesses cuidadosamente nutridos pela burocré:cia governamental. Sem re

curso àquela alternativa, é bem possível que os programas de investimentos realizados por 

sucessivos regimes pol íticos sofressem golpe irreparável uU viessem mesmo a não se con

cretizar, tais os empecilhos que caracterizavam o funclunamento dos órgãos tradiCionais 

jJ admini~tração direta".16 (o grifo é nosso) 

Aspestos restritivos, no tocante a determinadas medidas de controle, podem ser le

vantados ~ evidenciam-se com a instituição de um órgão ce'1tralizado, onde com rnais fre

;:;uênclB aJarecem. 

13 Beatriz Wahrlich, "Manual de Modernização Administrativa", p. 37. 

14 Cezar Catenhede, "O controle na teoria administrativa de Fayor.", Rev. Serviço Pútlico, 1945, p. 21. 

! 5 "A administração para o desenvolvimento. A disciplina em buse;a da relevância", f:AP 6(3) (jul/set-
1972), p. 42. 

16 Getulio Carvalho, "A empresa pública: uma análise administrati~a", Revista de Adr:linistração Munici
pal n9 116, pp. 6-7. 
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Estudo do Eanc0 Mundial informa, nó .Ilação de W;~d1er 3aer e .t.nn:bal Vlilela, qUE: 

"a tomada de decisão cer,tra:lzada corre o ('CO de ter plóno:, d"-!mais e Implemenlaçf, n· 

suficiente. AssoLlado a '''$O e~tá a inclinaçó'r) do Estado para superestimar sua capai. dá' 

de administrativa". 17 

Segundo. ainda, esses autores, "as exppriências de d:versos países têm mosirado. t::r 

tretanto, que as telações entre os tomadorf::. de decisão .m situações de centraliza<;.ilr.. e 

as empresas públicas são comumente complicadas, o que 3Z com que o~; r::ontrotes se - Jr

nem extremamente difíceiS, (O Brasil, naturalmente, é lI,TI bom exemDlo diSSO). E-r!";r)· 

ra as empresas públicas sejam habituaimenta subordinacLs a ministérios (ou a holdings, 

que, por sua vez, são subordi'-'adas a ministérios), elas nãu necessariamer. ~e seguem c: co

mandos emanados de cima A administraçbo de uma erTi'~'resa pública é ')bvlamentt rnu~

to mais conhecedora da indústria em que (>1era (aspecto~ técniCOS, esrrutura de mercadJ 

etc.) do que a maioria do pes50al em um miristério, e des.:>a maneira th'a ~m uma ~>NI('ão 

de influenciar o ministério ao ir,vés da rec íprc ::a". 16 

As inevitáveis ingerências externas devem harmonizai-se CU Idadosa"'w1 te, parti evliar 

seja sufocada a resoonsabilidade gerencial, eiiminando-se 'I') vantagens -";i! i) soluf,.ãr , em

presa pública comporta. O estabelecimento de estrutura "rídicJ espeC' j, :,ente r íg;j" po

de volatizar também os benefícios que se ~Iretendia cons ~uir j parti, ..la agli,darJE: e do 
dinamismo gerencial. 19 

Com a tendênCia atual do controle, e'\,'Idenciando a .imitação de, liwesttrnentos es· 

tatais, seja na aquisição diret3 ou mediante jmportações, c!ém de restri,' -)cs no tL,cante ao 

estabelecimento de preços des produtos, as empresas pútllcas dificilf"f'_F)(':; terão ;10:;sibl' 

lidades de êxito nos seus nt::QÓcios, principalmente no que tange às exp n)"es dE 5toUS em

preendimentos, que envolvem recursos extern0S e internos. 

Quando a empresa carece de autonorr.ia para as decisões rrtalOré aclme aponttidas 

e, ainda, de liberdade para C()mpetir na contratação de rr30-de-obr a e de margfrn neces

sária para ajustar sua série de plodução e se 4S preços, a fl'Tl de respond.· às demandas do 

mercado, seu controle operacional sobre cunos e ingresse,> torna-se, evdentemente, nulo 

ou escasso. 

Por outro lado, apegadoS ao estilo de c'.)IItrole goverrc.;rnental, as ,/ tOf!dade'· contro 

ladoras sentir-se-ão mais disposléls a fiscaliza: dS atuaçõe') ·ja gerência d~ que os ob;etívos 

fixados ou alcances empresariais ou sociais é:speradt' A mdrca Indelé\c. do controle de

partamental é o sistema de controle consiste! te na aprovaC" ~(; prévia das ,;'~c,sões da gerên

cia. Se esse estilo de control::: estender-se, ;;.. empresa púb'ica puderá, c'~Pl de proLastlnélr 

todo o proces:;o operativo. dil~ir também a rE~~ronsabilidadE ,eenclal. 

11 Relatório do Banco Mundial, p. 59, in A. Villela e Werne, ~)e' "Aavali;~çãodasempresaspú
blicas: alguns dilemas na formuhçlo de diretrizes" p. 10. 

18 Annibal Villel. e W. Baer, op. cit., p. 10. 

19 Ramon Martin Mateo, op. cito t-. 147. 
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A exigência do CUmVir.l9nto de nOFi1dS é. gerüIOOt'iHe. a Illentaô!ddde que gra:,:sa e 

predomina no controle bur0'~r,ítico tradicional. pressupC",do que o bon1 dirigente é aque

le que se atém aos regulamen'os. obedece 'os preceitos2gals. embora nem sempre atinja 

seus objetivos sOCiais e empresariais .• tA 

Além do mais. o sistema de controle. ;::oncentrador por natureza. r ígido por pr Incí· 

pio. geralmente assenta·se no pressuposto d(> que os fune onários púbi -:05 em geral a os 

dirtgentes das empresas públicas são corruptús. Assim. o contr'Jle impl"ntado deve abran· 

ger todos os limites de sua atuação. Este pressuposto carece de funda."ento; falha. Dor· 

tanto. é a sua premissa e. por outro lado, pode dizer-se. sem receio. qU( qualquer sistema 

de controle é insuficiente e ineficaz para detectar o desonesto. 19A 

Nesse modelo. o funcionário diligente, correto, fica ',olhldo pelo cIpoal dds nor ""las 

e exigências limitadoras de sua ação e, dessa. forma, não consegue reall,dr o que dele es

pera a sociedade, As normas e ações contro·adoras. que se lhe exceden' os Ilml~es. irr:)e

dem a realização plena das funções do funcionártO público. t: precIso te' sempre em ~. '3n

te que os funcionários e os dirigentes de órgãos supervisores e wntroieJores nôo são. 'le

cessariamente, mais honestos. capazes. patriotas e interessados do que ",.c qGe trabalh ,:TI 

nos órgãos e empresas controladas, .-,A-
Cabe acrescentar, por outro lado. que quem trabalha na proaução de bens e na prt.'S· 

tação de serviços sociais do interesse da coletividade. naturalmente tem m."s persper.t I o'-lS, 

objetivos, anseios de realizações, de auto-afirmação do que '.)$ que trabalham apeflas cc ,. 

trolando, pois sua visão é limitada no espaço e no tempo .• 9A 

A limitação, a amarra, o cerceamento das funções do gerente operativo traLem. C,), 

mo conseqüência, o esvaziament0 dessas funções e casam u)m o concel to ultrapassa0') 

de gerência burocrática, exercida nas agências governamental:> íadministração dlrt:tai. onde 

o entendimento é de que o gerente operativo tlstá no cargo pari) executór e não pdfil peri 

sar em decisões, para cumprir e não para tomar iniCiativas. Qara receber in"truções e 0ão 

para direcionar os rumos da empresa. enfim, aeseja-se que ,j gerente seja dm simples Irs· 

trumento, um robô teleguiado e não um administrador. 

Sabe-se que as empresas públicas no Brasil e. em geral, nos demais oaises em desen 

volvimento, pretendem, com a descentralizaçã< administrar.a. maior agj~;Jade nu pro· 

cesso empresarial e gerencial. obter maior rapidez nas dec!ôes. com o :;er)seqüent~ au 

mento de eficiência, eficácia e até de efetivida.::!e. A adoçã,:; de um processo centrélllza· 

dor. unilateral, de controle. pode tender a inst,l.uir um proc~<;so de Inefic!êncla. dt: bai 

xa efetividade, de desestCmulo, afinal. dos órgâv. controlado, SObretudo se t;sse contro

le chega a interferir na gerência e no processo proGutivo das emresas. 

Sem entrar no mérito do modelo centrall::'ddo do contíole, ;)aulo Motta ressalta a 

diversidade de controle por áreas setoriais de atudção das empresas público:' Vale a pena 

transcrever seus ensinamentos a propósito do m·)delo conc·'fj' rado r e sua~ reais imp!Ica

ções para o controle dos entes descentralizados: 'Num país cemo o Brasil eíl'\ que as em

presas públicas e controles ministeriais surgiran :!~k)(ma ["1 planejada .. n :er ml tente e 
---_._---_.------.. _--------

1 \I A Ensinamentos.". traídos das aulas ministradas pelo pr(v .:laravia; 
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diversificada, pode-se sofrer a tentação de sugerir formas unificadas e centralizadas de 

controle, todas as vezes em que se ressaltam as dificuldades e deficiências atuais. Do pon

~o de vista formal, seria relativamente simples desenvolver uma racionalidade para cria

ção de órgãos centrais de controle que ditariam normas uniformes de supervisão" 20 ( ... ) 

"No entanto, do ponto de vista da realidade brasileira, a pluralidade ou diversidade do 

controle por áreas setoriais de atuação deve ser ressaltada. Este argu menta baseia-se nas 

seguintes razões: (o grifo é nosso). 

1. O setor público brasileiro confiado às empresas estatais é significativamente gran

de e ocupa parcela considerável da economia brasileira. Da mesma forma é gran

de o número de empresas públicas que, só no governo federal, atinge a mais de 300; 

2. A diversidade dos setores nos quais atuam as empresas públicas, cobrindo áreas 

que vão desde grandes monopólios até pequenas atividades comerciais competi

tivas com a iniciativa privada, conforme foi mostrado no in ício do trabalho; 

3. O excesso de centralização, já existente na administração pública brasileira. in

dica que nenhum outro passo deve ser tomado nessa d:reção sem um exame apu

rado das vantagens e desvantagens que possam causa:- à eficiência do setor pú

blicc; 

4. Os preju ízos que o excesso de uniformização de pol í::icas na administ:'ação dire

ta, como pol ítica financeira e de pessoal, têm causado à eficiência e flexibilIda

de dos órgãos públicos, sugerem que critérios semelhantes não sejam adotados 

para as empresas; 

5. A grande extensão territorial do Brasil e as diferen::es necessidades -3conê,micas 

regionais, que exigem decisões descentralizadas, ajustada às condições locais e di

versas, já experimentadas em outras regiões; 

6. A uniformidade cultural do Brasil, no que concerne à nacionalidade, faz com 

que as pol íticas de descentralização e autonomia não perturbem os padrões de 

integração nacional; 

7. A necessidade de facilitar o acesso do públicl) aos órgãos de decisão e controle 

das empresas, estimulando sua maior participação pol ítica, que pOderia ser alta

mente inibida por uma centralização acentuada".21 

Conclui o renomado tratadista "assim o aprimoramento do controle no Brasil deve 

ser feito a partir de critérios setoriais como os já existentes ncs ministérios".22 

Currpre lembrar que os critérios setoriais citados forarr preconizados peio Decreto-Lei 

n'? 200/67, com bastante felicidade, e agora se vêem marginalizados por um(:l fIlosofia cen

tralizado· a, nascida de situação emergencial que, a longo prazo, não justifica. 

:0 Paulo Motta, op. cito pp. 78-79. 

21 Ibiderr:. 

22 Ibidem. 
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5.3 As funções e a importância das empresas públicas no Brasil 

Nos países de desenvolvimento retardado o governo deve preocupar-se com o cor.:;

tante aperfeiçoamento da administração pública, no sentido de dar condução adequada 

aos investimentos públicos, ao manejo eficaz da máquina administrativa. com vistas em 

obter o desenvolvimento econômico-social tão almejado pela sociedade, de maneira geral. 

"A importância da administração pública pode ser medida pelo amplo alcance oas 

responsabilidades dos administradores".23 

O setor público, dessa forma, e, particularmente, o setor paraestatal, produtor de 

bens e serviços, deve estar plenamente conscientizado de suas relevantes funções como 

indutor e condutor das mudanças sociais, na busca do desenvolvimento, que visa, em úl

tmla análise, o bem-estar social da comunidade. 

Nesse cor:texto bem abrangente é, sobremanei ra, relevante o pap81 a ser deserr.pe

nhado pelas empresas públicas, como instrumento de ação do governo. a fim de inf'uir 

no processo de desenvolvimento econômico-social, com vistas em atingir os fins socais 

que dele espera a sociedade. 

Dentre as inúmeras funções de destaque das empresas públicas no âmbito da admi-

nistração pública brasileira, pode citar-se: 

a) prestação de serviços públicos, notadamente no setor de i'1fra-estrutura; 

b) est í miJ lo e/ou apoio ao setor privado; 

c) controle direto de setores considerados estratégicos pera o desenvolvimento e a 

segurança do Estado; 

d) regulação do consumo de determinados mercados; 
i,': 

e) proteção das empresas nacionais deficitárias, em via de estatização, geralmente 

at ípica; 

f) criação de novos empregos; 

g) investimentos de riscos. 

A importância do setor público manifesta-se nas cifras de sua participação na for

mação de capital, no produto bruto, na ocupação da força de trabalho, no conjunto das 

maiores empresas produtoras, nos financiamentos de projetos prioritários para o desen

volvimento nacional. Fundamental é sua atuação nos setores básicos da economia. crian

do as condições necessárias para a plena atuação do setor pri'/ado; relevante é sua ação 

internacional na abertura e conquista de mercados para os produtos brasileiros, carreando 

divisas e sedimentando a ação do Brasi I no exterior, notadamente no seu papel de harmo

nlzação, unif:cação das pol íticas nacionais e de integração com as potências estrangeiras. 

:3 Ira Sharkans:<y, "Administração Pública", FGV, p. 1. 
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Note-se o seguinte: "as empresas públicas preocupam-se, principalmente, com obje

tiVOS de crescimento e não com desempenho financeiro".24 

Em vista do exposto, não é difícil concluir-se que uma alternativa válida, utilizada 

pelos países subdesenvolvidos, a fim de sair desse estágio, foi via empresa pública. 

Como se sabe, o atraso econômico de muitos países não pode ser debitado somente 

a causas independentes, mas, sim, a distorções do sistema capitalista e ao apetite voraz de 

determinadas potências, ao longo do curso da história da civilização. Assim, o subdesen

volvimento ou o desenvolvimento retardatário é efeito lógico, de certa forma, de relõçôes 

de produção em escala mundial. 

Em sentido semelhante pronunciou-se, com sua peculiar autoridade, Gunnar Myrdal: 

"o jogo das forças do mercado opera no sentido da desigualdade. Um processo acumula

tivo do mesmo caráter geral, descendente ou ascendente, será também provocado pcr uma 

transformação nos termos de intercâmbio de uma comunidade ou de uma região, quando 

a mudança é grande e suficientemente persistente, ou por qualquer outra que resulte em 

acréscimo ou decréscimo substancial nas quantidades econômicas interrelacionadas: de

manda, poder aquisitivo e rendas, investimento e produção. A principal idéia que desejo 

veicular, é que o jogo das forças do mercado tende, em geral, a aumentar e não a diminuir 

as desigualdades regionais".2S 

Mais veemente em suas formulações foi Paulo Baran, ao tratar das causas das desigual

dades econômicas e sociais: "o clima é ainda pior quando se trata da discussão do desen

vOlvimento econômico dos países subdesenvolvidos. Um labirinto de enganos, de hipo

crisia e de fingimento confunde a discussão, tornando necessário que se faça enorme esfor

ço a fim de se atravessar a cortina de fumaça que obscurece o tema principal. O funda

mentai é que o desenvolvimento econômico das nações subdesenvolvidas é profundamen

te contrário aos interesses dominantes dos países capitalistas adiFlntados. O mundo subde

senvolvido sempre representou o "interior" indispensável ao ocidente capitalista altamen

te desenvolvido, pois, as nações que fazem parte desse mundo suprem os países industria

lizados de muitas matérias-primas importantes e proporcionam às grandes empresas enor

mes lucros e áreas para investimento. Assim sendo, a classe dominante dos Estados Uni

dos ie de outras partes) se opõe firmemente à industrialização dos chamados "países fon

tes" e ao florescimento de economias integradas nas áreas colonia:s e semi-coloniais". 26 

Outra fonte autorizada, que opina sobre o fenômeno das desigualdades econômicas 

e sociais, é Todaro, quando afirma que "forças econômicas e sociais, tanto internas quanto 

externas, são responsáveis pela pobreza, desigualdade e baixa produtividade que caracteri

zam a maioria das nações em desenvolvimento".27 

:4 Werner Baer e outros, "Considerações sobre o capitalismo estatal", p. 214. 

:5 Gunnar Myrdal, "Teoria Econômica e Regiões Subdesenvolvidas", Editora Saga, p. 51. 

:ó Paulo Saran, "A economia política do desenvolvimento", ZAHAR, 4~ edição, p. 62. 

:7 Michel Todaro, "Introdução à Economia - Uma visão para o Terceiro M:.mdo", Editora Campus, p. 145. 

- --' 
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Para se ter uma idéia numérica da questão, bastante ilustrativos são os dados revela

dos pelo Jornal do Brasil, citando como fonte a revista alemã "Scala", segundo os quais, 

os países industrializados, com 25% da população mundial, detêm 77% da renda gerada 

no mundo, enquanto aos países em desenvolvimento, inclusivamente a China, com 75% 

da população mundial estimada em 4,2 bilhões de habitantes, cabem 23% da renda mun

dial calculada em 7,4 trilhões de dólares. 28 (Figura 1) 

Vários modelos de desenvolvimento foram elaborados para os países atrasados, sen

do que a maior parte deles teve como base estrutura pol ítica socialista, que permitiria ra

cionalizar a produção mediante a planificação centralizada de sua economia. Essa cor

rente lança a idéia de que o socialismo é basicamente um esquema eficaz de desenvc!vi

mento econômico para os países periféricos. Atualmente, a idéia que se encontra em foco 

é a de sociedade industrial, independentemente do signo ideológico que ostente. Nesse 

sentido, diz Berzabá que "a constante deterioração do meio, a degradação da Qualidade 

de vida, as tensões sociais originadas por uma urbanização selvagem, são somente alguns 

dos sintomas que pressagiam um próximo colapso de nossas sociedades tecnológicas. O 

pior de tudo é que alguns dos países em vias de desenvolvimento sofrem também desta 

situação, sem ter sequer os recursos de que dispõem os países ricos para combatê-Ia. O ca

minho para a prosperidade dos povos do terceiro mundo não pode, e por pressuposto, 

não deve passar pela senda percorrida pela industrialização clássica". ( ... ) Se a solução 

para o problema do subdesenvolvimento não se encontra nos esquemas clássicos, é por

tanto, óbvio que os intentos de explicação da existência das empresas públicas anterior

mente desenvolvidos tem somente uma validade relativa. Porém, sem embargo, uma com

preensão do fenômeno empresa pública, é necessário dentro do contexto do terceiro mun

do, já que esta é uma das ferramentas com que contam estes países para modelar um fu

turo melhor para seus pOVOS".29 (o grifo é nosso) 

Nessas condições, pode inferir-se que o subsistema paraestatal deve constituir-se num 

mecanismo eficaz de desenvolvimento, entrelacado na sua forma de atuação com os de

mais setores da sociedade, com vistas no alcance de objetivos comuns. .,. 
O campo de atuação das empresas públicas não está delimitado. Sua presença faz 

sentir-se nos mais variados setores, predominando, no entanto, no setor de infra-estrutura, 

na produção de bens de capital, onde o aporte de recursos é mais expressivo. "As empre

sas públicas podem ser ainda consideradas como parte do arsenal de pol íticas do governo. 

Os preços por elas praticados podem ser fixados de tal maneira que estimulam certos se

tores, como o aço barato para incentivar o crescimento da indústria automobil ística ou 

l1e construção naval; ou eletricidade barata para estimular investimentos em vários tipos 

de complexos industriais. Tais preços podem ser também usacos como instrumento para 

28 Jornal do Bn:sil, de 18-10-81; 1? caderno, p. 14. 

29 André 8erzabá, op. cit., p. 265. 

., 
\ 
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FIGURA 1 

Popul~ãq mundial: 4,2 bilhões Renda mundial: 7,4trihõesde US$ 

Países industrializadOs 
e do Lesté --.....-.... 

25% 

Países industrializados ~~~~~--3io.. 
e do leste 

77% 

• INCLUSIVE CHINA 

Paísesem . 
desellllOlvimento-

~-----' 23% 

Os subdesenvolvidos, com 75% da produção mundial, geram só 23% da renda 

Jornal do Brasil, de 18-10-81, 19 caderno, p.14 
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afetar a distribuição da renda; cobrar tariféi~ mais baixas de eletriCidade k'rél áre:ls rJe :Jal

xa renda. ou conceder emp'é:;tlrn05 a juros. 31XOS a peSSC:i5 móiS pobres. o governo cuJe 

também forçar .;.:; empresas públicas a seg~.r uma polítlf a de "superemprego" a hr·. c:e 

ajudar a resolver )s c)nhecldos problemas ("; desempregu ou subemprego nas áreas u' Ga· 

nas dos pa íses ou regiões subdesenvolvidas". 3C 

A ordem de grandeza das empresas eS!ltais poderá,~r aValiada peia sua pOSição do

minante entre ~ SOCiedades dnônimas brasi'~iras. També'll é notório u fato de a prefe

rência dos investidores no mercado de capit~is recair nas ações de empresas estatais, de

nominadas blue chips. entre as quais. sempre liderando .. ' cotações da~ bolsas de \ldl,;reS 

nacionais: Banco do Brasil. Petrobrás e Vale ao Rio Doce. 

Por outro lado. o que se observa e os números con . .:>rovam é C> :,.:;gutnte à m<x1lda 

que aumentam as atividades das empresas públicas. notadamente o ;~,::remento d·3 seus 

investimentos em setores básicos. vitais no : ooio às ativlGades do seto, privado. cada vez 

mais se verifica o crescimento deste setor. ,leneficiando-s.~ com os esforcos e as dirf:trizes 

do governo. que visam, acima de tudo. o seu í:)rtalecimento 

No que se reporta à contnbuição das ei f1presas públir <i5. no partlCl ar, e do setor pú

blico em geral. para o desenvolvimento econômico e social do país. pr;lC'.Jfa-Se ') <!rr.paro 

dos especialistas para esse-fim, com vistas ~~!elhor compre"nsãu da matf'!d. 

No setor financeiro. o estudo abalizado de Werner >;i.Jer , outro ... orOCl.HJ mos!:"r ó 

importância do Banco do Brasil S.A .. Bancn Nacional d~'" Hab' í)ção e :>i:lnco Nd: ;on(j, de ._--_ .. --_.---~. . .. . . 

Desenvolvimento Econômico e Social e bancc) de desenvo!\mep~o estaduais e reg:onals ft,;a-
livamente à distribuição do crédito no país. como mola pr:)pulsora dos projetos (le P,)f te e 

daqueles outros Que vêm ao encontro das ooHticas govE"namC'i ·tais parél os sPtore~ agr í
cola e industrial. "O Banco do Brasil desempenha um papel incomum as.c;uminJo () arris

cado encargo de prover a agricultura de empréstimos para o cmital de gnu ( .... J 0:-, go

vernos federal e estadual constituem. em conjunto. os batlqueins de if)vtlstlmentos móis 

poderosos da economia brasileira. Através -'O Banco Nauonal de DesenvolVimento Eco

nômico e Social. do Banco NaCional de Habitação e do Banco do N(J;de~te do Brdsd e 

de vários bancos de desenvolVimento estaduais. concedem mais de 70% dos empréstlrTIos 

usados para fins dtl investimento".JI 

Relativamente ao crédito destinado a<. 5 produtores rurais. traz·se .J teSi{~muntlC> de 

uma autoridade na matéria: "é de vital imi~ xtância o do, gmr-enho do setor rt rói nz' de

senvolvimento nacional não só pela cresce!! 8 necessidade 'Je óbaslecin,"'ltu 'nter;Io como 

também da demanda de alimentos em esc~j'1 mundial. U território brdslleiro ce grande 

dimensão e diversidade de clima com pred( :nmâncld d0 t~or.;,cdl se presta ddmi':J'/eirnen

le à cultura. razão pela qual quaíquer invest' nento no setor recebe de "n!ta retornos (.')m

pensadores. Nes.e sentido, todos os esforçr , devem ~;er cdnalL.c::ldos pü d a prod!.:ção furai 

lO Annibal Villela e Werner Baer. op. cit .• pp. 4-5. 

31 Werner Baer e outros. op. cit .• p. 205. 
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em escala compat ível com as necessidades internas a fim de minimizar os efeitos ,r :,2-
javels da elevação de preços e, também, fornecer excedente para comercializaçã:.; t:' :::r_ 
nd Pode, além disto, o setor rural contribuir para a redução dos desequil íbrlOs reg,onô'S 

e illesmo a correção das distorções na distribuição da renda nacional. De relevante ôiCôr-:

ce, neste sentido, fOI a criação do Sistema Nacional do Crédito Rural através da Lei 4329, 

65. O Banco do Brasil S.A, a despeito da contribuição da rede bancária privada, re.::'G-J

se como inestimável veículo da propagação das diretrizes governamentais e da Ois:r,cu -

ção do crédito rural".32 Em relação à rede bancária privada, os empréstimos dú 3,:,::::::. 

cio Brasil estão na proporção de 3: 1 . 

O Banco do Brasil participa, além do mais, do esforço da expansão da fronteira ô;;(;':o-

13. com ampla linha de crédito e programas especiais de fomento, tais como: POLOCEi'JTRO 

(desenvolvimento de cerrados). POLONORDESTE (desenvolvimento de áreas integrEldas 

dO nordeste - pequenos produtores). PROTER RA (financiamento de investimentos agro

pecuários à pequena, média e grande empresa). PROJETO SE RTANEJO (desenvolvimen

to da região semi-árida do nordeste - pequenas e médias empresas), PROALCOOL I:n

Ce!ltiVO de alternativas energéticas amplamente disponiveis no pais), PROBOR (mcentlvo 

ôo plantio da borracha em bases nacionais), e os mais recentes PROENAGR I (contempla 

Ir 3baihos de desbravamento concentrado nos estados onde ex istem grandes extensões de 

terras disponíveis), e o PROVÂRZEAS (projetos de irrigação e/ou drenagem ae:. ní'.el de 

p: Jpriedade rural). 

"Ao final de 1980, o saldo de empréstimos do Banco do Brasil ao setor privado, se

~uncjo os crrtérios do orçamento monetário somou Cr$ 1.211 bilhões, com uma expan

sã.,) Je 68% em relação a 1970 Para 1981, o saldo das apl icações deverá crescer apenas 

-+9.8% estando prevista expansão de 50,3% nos empréstimos ao setor privado e 28,5% ao 

Setor público".33 

CorTiO se observa, há prioritização de tratamento ao setor privado, como é natura!, 

uma Ic2l que pertence, quase que exclusivamente, aos empresários privados nacionaiS. 

',,,\ d;]ricultura apresentou saldo de empréstimos em 1980, no Banco do Brasil, da úruerr, 

ele 538.-+ bilhões de cruzeiros, enquanto o setor de produção industrial, o saldo de em

;:::rést,mos somou Cr$ 255,3 bilhões de cruzeiros". 34 

O Banco do Brasil, a par de prioritizar o setor agricola por determinações de pol i

• CCl gO'.ernamental, não se descuidou, no entanto, do setor industrial, direclO'lôndo sua 

':js~,stêncla financeira-industrial. primordialmente, às atividad9s que oferecerl Ir,sumos 

;':.11 a (' setOr primário. Sendo d indústria forte absorvedora de matérias-primas de crlgém 

3: Karlos Rischbieter, "O Banco do Brasil e sua atuação como agente financeiro do governo"; palestra 
proferida na ESG em 26-5-78 . 

.i 3 Relatório do Banco do Brasil, ano 1980. 

34 Ibidem. 



agrícola, foram I'cstimulado,; etnpreendimenr')s que utillLdrl mais mIe ,jlVdmerne mlTé

rias-primas do setor rural, ü Que beneficiou 'lS indústrias de alimento::., madeira, bebl'!as, 

couro, peles, calçados, tecIdos, entre outras. 

Retornando o Werner Baer, cumpre cItar-se dados esparsos, a fim dt:: realçar a Imr;or
tância das empresas públicas e seu desempenho na economia brasileira. Assim, "na extra,~ão 
e exportação de minério de ferro, a Cia. Vale do Rio Doce exportou mais de 80% do te :al. 
Na indústria siderurgica, as empresas públicas, como a Cia. SiderúrgIca Nac0nal, a Usimlf'as, 
a Cosipa e algumas outras, são responsáveis por cerca de 2/3 das vendas. No setor qu(m1co, 
a Petrobrás domina a exploração e o refino do petróleo e aumenta cada V8? mais sua parcela 
na distribuição de gasolina, e através de subsidiárias, como a Petroquisa, eleva mcessal~ta

mente sua participação em produtos petroquímlcos, em parte, formando eil1preelldlmentos 
conjuntos com as empresas transnacionais. 

Na última década, foi o Estado responsável pelo desenvolVimento cia ;",dús!r a aerOí 1U
tica (EMBRAERI. O dinamismo de empresas públicas, C Oil1 C) a Cla. Vale ,lo RIo Doce ~ a 
Petróleo Brasileiro S.A., tem-se caracterizado. não apenas pia expansão dentro de seus es
pectivos campos, mas também por crescimento em áreas complementares a sua especia' la· 

ção inicial. As empresas públicas dominam também o setor de serviços de '.Jtilidade púb,.ca 
(80% dos patrimônios líquidos). As estimativas da poupar~ça das empresas estatais.ão 
cerca de 12% da poupança global. Dessa maneira, 64% da poupança devenl-se a empre:;as 
públicas, ao governo em geral e aos fundos soci~is dos trabalhadores".] ~ 

As empresas públicas foram criadas e eXistem para cumprir determinadas finall,-ia

das de caráter social. sendo de esperar-se que atuem em Gusca da eficiência, sem se lf!S

cuidarem de seus objetivos mais amplos de interesse geral. 

Em reforçando os dados e informações sobre o desempenho das empresas públic.:ls, 

aduz o prof. Saravia: "assim, a Petrobrás, a Eletrobrás e a Cia, SiderúrglccJ Nacional, crld

das para atender a objetivos nacionais e SOCiais, cresceram sem interrupções, mostranjo 

atualmente uma imagem de indubitável eficiência sem, contudo, deixar :je lado os otje

tivos originais ( ... ) Outras empresas como a Rede Ferroviária F'~deral S.A. que foram 5i

nônimo de má administração, vão reduzindo progressivameroteJeus defícits crõnico:, o 

que pressupõe que seu equil íbrio financeiro seia alcançado a :~léd,0 prazo I .. ) Outro eXtm

pio, é o caso do Lloyd Brasileiro, que também fOI exemplo de desorgdniLação, consegl~lu 

35 Werner Baer e outros, op. cit., p. 207 
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recuperar-se desde que foi transformado em sociedade de economia mista, em 1967. Des

centralizou-se, livrou-se de tudo que era oneroso e sua lucratividade é cada vez maior I ... J 

Há, indubitavelmente, consenso de que o lucro não é o principal ohjetivo do empresÓl go

vernamental, ainda que haja uma acentuada preocupação com a efiCiência e os resultadGs 

financeiros".36 

Com base em dados atualizados, relativos ao exercício financeiro de 1980, PUCli

cados na Revista Visão, edição "Quem é quem na economia brasileira", dados eSSêS:í

suspeltadíssimos, por que oriundos de VISAO, porta-voz da livre iniciativa, rêlifárf·se 

Informações que comprovam, inequivocamente, a importância, o crescimento e G úüm 

desempenho do setor estatal e a conseqüente contribuição das empresas públiCoS par;:: O 

apoio ao setor privado e o desenvolvimento do país. 

Na consolidação das tabelas setoriais, dedicadas a relacionar todas as empresas não

financeiras brasileiras, que tiveram patrimônio I íquido superior ao piso de 60 mllr,ões de 

cruzeiros, exi~tem 393 empresas estatais. Juntas, essas empre,as representam cerca de 

50% do patrimônio total de todas as empresas setoriais, que são 7.535, em 1980. O que 

mostra, inegavelmente, a expressividade, a pujança, o tamanho e, porque não dizer, o 

desempenho do setor produtivo estatal brasileiro, respondendo às pol íticas econômicas 

do governo, no sentido de conseguir o desenvolvimento econômic·] a curto prazo. 

O levantamento da Revista Visão e seus próprios argurr.entos são utilizados a fim 

dê mostrar o desempenho das 200 maiores empresas no exercício de 1980, éJ exemplo 

do yue fez nos anos anteriores. Antes, no entanto, VISAO fez um retrospecto de 10 anos 

das 200 maiores empresas e chegou a conclusões importantes que reforçam a atuação das 

empresas estatais. Das empresas integrantes da lista das 200 maiores, 96 jamais delxa

róm de participar, sendo que, destas, 41 são estatais, isto é, 42,7%, 29 nacionais ou 30,2% 

e 26 c;,trangeiras, ou 27,1 %. Outro ponto de destaque é o p.-edom ín ia das ernpresas go

\ernamentais em patrimônio e em quantidade. Veja-se, a seguir, as tabelas pertrnentes 

às empresas constantes da relação das 200 maiores no perioco de dez anos, um compa

r3tlvo de quantidades, nos quadriênios de 1972, 1976 e 1980, e, finalmente, a partici

pacão das empresas em valores agregados - exerc ícios de 1979 e 1980 -, quanto aos 

in~jicadores' patrimônio líqUido, faturamento, lucro e núm l3ro de empregados, onde se 

evidenCia a preponderância das empresas públicas . 

. lo "Aspectos Gerais do comportamento das empresas públicas brasilEiras e sua ação internacional", no 
seu manual da disciplina Administração e Pol ítica Empresarial das empresas estatais", p. 13. 
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TABELA 1 

AS 96 EMPRESAS QUE SEMPRE ESTIVERAM ENTRE AS 200 MAIORES 

ORDENADAS DE ACORDO COM A POSiÇÃO NO QU=M !: QUEM 

RFFSA 

L'01l r 
C81111g 

P2,loqulsa 

" P2c 1 obr,'is Distribuidora 

Camargo Correa 

\!3flg 

Rr,0ci,d 

Coorasma 

:~n lar Ll iCd 

C:;lpa 

C2!pe 

Lejas Americanas 

e8PO 

, E,errobrClS 

1,1211,) SP 

Cêntrais Elet.Sul do Brasil 

:::"",J:jj2 Guris/rez 

C:':,~ 

C j Riogrand,mse Telec. 

5...:;',[a ~.1arif)a 

E2é:'O Cioro 

G,,:k' ai EieUlc 

C" E ê;,: Brasllia 

, Petrobrás 

Furnas 

Mercedes Benz 

Votorantim 

Pirelli 

EBCT 

Petroqu ímlca União 

Suzano 

Telemig 

Esso 

White Martins 

Cetenco 

Inds, Villares 

Microlite 

Docas de Santos 

Icomi 

CESP 

CSN 

Cosipa 

CHESF 

Shell 

Acesita 

Telepar 

CPFL 

Monteiro Aranha 

Mendes Júnior 

c'R, Almeida 

Sanbra 

Cetal 

Atlantic 

Escelsa 

Braseixos 

v Teiebrás 

Fepasa 

Cia.Est.Energla E:Ét r FiS 

Copel 

Volkswagen 

General Motors 

Brahma 

Cia,Bras, de Aíumlr",,::, 

Alcan Alum(nlo :';'ú b'é:S,1 

Celesc 

Lloyde Brasileiro 

Aços Villares 

C;essy Lever 

Texaco 

Union Carbide 

Telpe 

Vale do Rio Doe::-

0/ Telerj 

Dersa 

Usiminas 

Belgo Mineira 

Alpargatas 

Klablfl do Paraná 

Ford 

Coelba 

Mannesmann 

Copersucar 

Arthur Lundgren 

Champlon 

Brasillt 

I sh i kaV'Jaj i ma 

Goodyear 

----"-----------------"_.~--

, 

~ 
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TABELA 2 

QUANTIDADES 

Setores 1972 1976 1980 

Empresas públicas 68 78 82 

Empresas privadas nacionais 69 74 79 

Empresas estrangei ras 63 48 39 

200 200 200 

TABELA 3 

PARTICIPAÇAO NAS CONTAS AGREGADAS 

Estatais 
Nacionais 

Estrangeiras Privadas 

1979 1980 1979 1Ç:80 1979 1980 

Patrimônio líquido 77,9% 76,1% 13,8% 1t.,9% 8,3% 9,0% 

Faturamento líquido 46,7% 47,2% 21,6% 21,5% 31,7% 31,3% 

Lucro líquido anlt.;$ do I R 57,2% 42,2% 24,2% 36,0% 18,6% 21,8% 

Lucro I íquido do exercício 64,8% 47,2% 22,1% 33,7% 13,1% 19,1% 

Nú mero de em::>regados 48,0% 47,8% 29,8% 28,9% 22,2% 23,3% 

Número de empresas 
(valor absoluto) 83 82 78 79 39 39 

Tabelas 1 e 2 ~comentário) - Em termos de ocupação de espaço pelo efetivo desempenho, 

tiouve crescim~nto das empresas estatais e das empresas privadas nacionais, no cômputo 

das 200 maiores empresas, no período de dez anos; por outro lado, houve decl ínio das em

presas estrangeiras, em número correspondente. 

, 
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Tabela 3 (comentário) - A Revista Visão declina apenas os dados no canto inferior da pá

gina 25, e em face da expressividade dos números apresentados, nit:damente em favor das 

empresas públicas, em todos os indicadores escolhidos, não tece comentários. Pode no

tar-se, no entanto, que houve decl ínio praticamente em todos os indicadores apresenta

dos pelas empresas públicas, de 1979 para 1980, enquanto se registrou acréscimo, prat!

camente, em todos os indicadores das empresas privadas nacionais e estrangeiras. As cau

sas podem ser várias, uma delas, entretanto, pode ser reflexo da atual tendência da po:;

tica governamental no tocante ao controle, à limitação do setor público em favor do setúr 

privado, de maneira geral. 

TABELA 4 

VALORES AGREGADOS 

Setores 
Quantidade 

Empresa 

Empresa pública 393 

Empresa privada nacional 6.561 

Empresa estrangeira 581 

7.535 

PL = 7,6 trilhões de cruzeiros; 

Faturamento = 9,5 trilhões de cruzeiros; 

Lucro = 89C,2 bilhões de cruzeiros. 

Patrimônio 
Líquido 

48,2% 

40,8% 

11,0% 

100% 

F3turamento Lucro 

22,8% 17,7% 

54% 64,4% 

23,2% 17,9% 

100% 100% 

o levantamelto anual feito pela revista Visão, com base n03 balanços consclidados de 

7.535 empresas, em 1980, demonstra que 48,2% de seus patr:mônios líquidos pertencem 

às empresas públicas, 40,8% às empresas privadas nacionais e I)S restantes 11% ficam com 

as empresas estrangeiras. Utilizando as vendas como indicador das operações empresariais, 

temos as empresas públicas contribuindo com a parcela de ~2,8%, as empresas privadas 

nacionais com a fatia maior de 54% e as estrangeiras com 2~:,2%. Quanto ao aspecto de 

geração de lucros, as empresas privadas nacionais ficaram com parte substancial, 64.4%, 

as empresas estrangeiras com 17,9% e as empresas públicas, com 17,7%, o que demonstra, 
cabalmente, a filosofia de ação das empresas privadas e empresa pública, de caráter bem 

distinto no particular. Preocupação com o lucro, no primeiro caso, e preocupação com os 

fins sociais, no segundo caso. 

, 
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As empresas estatais, geralmente, são de grande porte e têm a sua razão de ser as

sim. 37 Para se ter uma idéia da expressão das empresas estatais no contexto das demais 

empresas píivadas (nacionais e estrangeiras). basta dizer que das 555 não-financeiras, 393, 

ou seja, 71% delas, integr2ram a listagem geral de Visão, no corrente ano, que teve um 

piso patrimonial de 60 milh,)es de cruzeiros. 

Os dados da tabela 4 evidenciam: 

em:Jresas públicas com enormes investimentos, baixo faturamento e baixos re

tornos; 

empresas privadas nacionais 

tornos compensadores; 

investimentos produtivos, bom faturamento e re-

empresas estrangei;as 

lucratividade. 

investimentos reduzidos, excelente faturamento e alta 

Outra íorma de mensurar a participação do Estado, principalmente no desenvolvi

mento do país, e, no apoio irrestrito e incondicional ao setor privado, diz respeito ao le

vantamento agregado das 393 empresas públicas, que somam um patrimônio I íquido de 

3.651,3 bilhões de cruzeiros, com um fatura:nento líquido de 2.162,6 bilhões de cruzei

ros, representando, assim, 5:)% e 24%, respectivamente, dos totais agregados para os vin

te setores, conforme levantamento de VISAO, o que demonstra, ao mesmo tempo, a par

ticipação maciça do Estado em termos de aporte de capitais, em grande parte capital de 

risco, onde a 9mpresa privada deixa de atuar por desinteresse. 

A propósito desse leva:-)tamento setorial representativo de 4/5 da economia empre

sarial dos setores primário, secundário e terciário não financeiro do pa ís, com 20 setores 

e 76 subsetores em que a levista Visão classifica sua amostra, bastante representativa 

(empresas produtoras de ber:; e prestadoras de serviços, não financeiras). cump~e dizer-se 

que, apenas nos setores: miõleração, metalúrgica (subsetor siderurgia). qu ímica (subsetor 

petróleo, refino e distribuiçã~)), transporte e armazenagem (subsetor transporte marítimo 

e fluvial) e o setor de serviços públicos (subsetores correio e telecomunicações, eletrici

dade, água e esgoto, serviços portuários e aeroportuários, planejamento e desenvolvimen

to e habitação) há predomíno e, às vezes, monopólio das atividades empresariais do Es

tado; nos demais setores e ~:ubsetores, sua grande maioria (16 setol t;S e 66 su)setoresl. 

existe o predom ínio absoluto das empresas privadas nacionais, segundo o estude apresen

tado pela revista Visão. 

37 "No Brasil (. .. ) somente empresas nacionais poderosas, como a Petrobrás, terão condições de enfren
tar as multinacionais dos EE.UU., Europa Ocidental e Japão, e as importantes empresas estatais da 
União Soviética e do leste europeu e com elas competir". (Discurso do Sr. Carlos Sant' Ana, Vice-Pre
sidente Executivo da Interbrás - Jornal do Brasil, de 20-2-1976. 



Quanto ao setorJas " Iltuic:ões til' , , , /j 

in·tituições !,)t, 'zando O~H:'l\ônIO líqu ue :,: t .... ;'.) "i: (hJL2" Jt:., -éJ, 

108 estatais p';~ ~1",itJdrr· CO~t': ·,28,4 bilhõt: Jt-' cruz~iro$, l ~:dlll<.Jndc .j ;;-, C )4.~·; 

bilhões, .'jendo ':;,!Ja rentcib!"(j""", de 13,4% " r'.Jue liern.); . .:.lfa :JU<.:! 3S "r::',,';rL . 

ca? finamelrJs I~Ore;e'llc'~ "';>IS dd meta,j jc tola: das ;)IJaíllzaçõe~ ~ l' 't;, d:. or :,Iie,

ras e com rentabliic;.'\de p~~,,;(l'llente idênt ,é ou seja, 13,1\% par,. '4% ia r" .. :G I. 

Assim, eSta maiS j(l '~LJ'! ::omprovadc.. 'Wd "1'0 ,'apitdlisn J retad_J. '1 '':'; \~,s7a':J, '3,_, 

deve Itrnlc--stl,c') run-,:rjes cl'l).)icas da ami' :,1:~, ~u r;sc c mcr'<:tárid. JS ,,J!':. !\,-5e 

tivas do Jt.s~(l,v,)hlme;'.~o ILe 'mpõem a tr.' "lTJ jt·, criar" ( _.clf c.:.;p."" 'jr':.~ :,\/t ~n-

tn .. , izar e 'n ~e .. ',~,Jidr ) ,1"., d financeiro ~ supervis ar, . DóLlIer. i' 'í ( d,,' 

catJital .. ,~1\ 

Certo 'stá o 1'; '\.j'ooldo C. Mour6, ~.1"8 :,r',QO ,:;"ó:l fr·g{' ;, ";' ~L ',;,'Ij ,~( 

le da SES-; 50;:' ; as enlpreja~, jo governo, .10 ~.~, ~nter ";". 'i) ·.:5t'- i';''': ".' ,'.,.,,:, 

empresas t:Statr.I::, o governo tooeral pode ~stl"r prejudiC'A,l"rjo d econorr.:: I:'>ra5i1">j,, rn~ 

dida em que impede a ef'c,éncia de um set;~r responsáve: I"Qr 35% dé1 f"~ma,;<i •. jo C..;llt"l 

bruto do pais' ';'; periqf'< amordaçar" :;mpre~" 8",.' ';;.)me !::-; ,> -, -'ui" '\s 

de 001 ítica ecor"_,:i"",' 'H la,; ito é nosso) 

o ponto c,:' ."i -.ie ',i"., si-tema Cie co:roic vo"3d,mp'- J~ i ""'L, -",iéJ 

condição't! ell " (,f>scer."'B",'ldos da açãr ,'" IR f •• >""1fr'1,'i. :, r; OftJ' J . .' :) L" -')I ,-,,,-, 

m seus diri~erl·'. a fi:Tl (J uS::iegurar a COfl'-l:Ü ... ,..':CI, -»35 =:1',-" ;',,5 ,.,'-:; C"J::W 

SitOS e fi,,:; ;(,;:~:c:,. ,~IT'PIC::icJf ~iS perseguidc, ;)ekJ rl'wen' A rirão ;~.' , __ 'L-,:, 

tê,lcia da e,npt ,,/ ,;s.óta!. 

t: na t'.na I L'" <;(lJó es ;,·,:do slstem,'\ ,jt.; contr-' '" 'q, . ./' ~ a,-1 

unIa vez que pec ·é.r e eSi-J; ,,:; é SUd atlvl"3d6, SUil~ I"" 'lA' '~e;j:;;' 

da administraça .. centra, 'z, ';~, 

.u"'" i' ~... '. 

",~, 
.' '": ; 

, IIS 

38 '. ,G. Coutinho e H Reic:),tI, ' ) setw pr-y4' ~ JStalal e o ·:IC!'" 'I'llrnec. 1 :~.oletânea o. ~ono-
grafias-Moder"!!''!açioAdr.< ~tc-·"') 37. 

39 Entrevista do P.of. Ad'oakL r "w1oura, ,id •. ,'1 j() .Io~ "" 
debates (:) lo.Seminário In'"", '.vna l sobre f· ... ",,; t ,IJ' 

do em Bnsflia, 

~'i";' 0.: lE ' 81. ao par1'rip,,' dos 
M~-,rlVoIV;I1" o econÔ'lIicn '2 l,iza-

, 
, 
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Não paira dúvida. também. por outro lado. de que as empresas públicas devem ser 

objeto de controle por parte dos órgãos próprios do sistema. pois são partes integrantes 

da estrutura governamental. gerindo recursos públicos cujo interesse maior deve ser res

guardado. 

Segundo Caio Tácito. "resta. ainda. um campo especial que está a merecer a aten

ção do legislador brasileiro. o controle contábil das empresas públicas e o das SOCiedades 

de economia mista. A natureza pública dos seus investimentos e a responsabilidade soli

dária do Estado em seus compromissos financeiros internacionais não se podem compa

decer unicamente com o mecanismo interno de fiscalização financeira. própriO das so

ciedades comerciais privadas. ou seja. da ação dos conselhos fiscais, das assembléias gerais. 

ou órgãos de auditoria que venham a ser institu ídos. como prevê o recent íssimo antepro

jeto do Código Civil. Não é possível. pois. prescindir de instrumentos eficientes de con

trole a posteriori que possibilitem um ajuizamento adequado da gestãe econômico-finan

ceira das sociedades comerciais do Estado. sem lhes tolher a indisper sável margem dis

cricionária de operação flexível dos serviços públicos descentralizados. que lhe estão a
fetos" _40 

Seria o caso da implantação de um sistema de controle voltado para o desempenho· 

operacional da empresa. visando os resultados obtidos pela gestão empresarial. ainda ine

xistente, e que deveria ficar sob a supervisão dos ministérios técnicos. que têm maior con

tacto com as empresas estatais. 

"A criação de empresas públicas autônomas pressupõe que se dê às mesmas um ra

zoável grau de autonomia e liberdade de ação. Não sendo assim. haveria pouca razão para 

criá-Ias como empresas e companhias".4. 

Toda e qualquer colocação dos especialistas. no tocante ao sistema de controle des

tinado às empresas públicas, se faz sempre com a ressalva de que devem ser respeitadas a 

flexibilidade. a liberdade e a autonomia das empresas públicas. sem o que outro motivo 

não teria a sua criação. 

Na montagem e criação de um sistema específico destinado às empresas públicas, 

há que se ter o devido cuidado, a fim de não laborar-se em erro anteriormente cometido. 

dando tratamento padronizado. uniforme e situações distintas por natureza. bem como 

evitar-se outras distorções evidenciadas, a seguir. por diversos estudiosos da questão. 

40 Op. cit., p. 6. 

4\ Praxy J. Fernandes, liA prestaçlo de contas pelas empresas públicas". RAP 14(2) (abr/jun-79) p. 99. 
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.Há que se evitar também os excessos, conforme acenh;d Paulo MOtt2. "9 controle pro
cessualista é intenso, e, em alguns casos, chega a se constll ir em obstácLJ.o para se alcançar 
objetivos previamente definidos", (. .. ) "A própria adrninlst'dção Indireta ',8 retrai ao contro
.Ie pelo excesso de solicitações. for falta de instrumentosperaclonals e;·jtlvos de controle 
há uma solicitação excessiva de Informações".· 2 

Há casos de solicitações excessivas e dupliciddde de !=';didos de informaçõe~ por falta, I 

muitas vezes, da necessária coordenação e comunicação er '.re os vários órgãos encarregados 
de controle. 

Por outro lado, há riscos mais sérios e quem alerta é John Heath, "l,m mtema ae con
trole altamente formal aplicável às empresas mais distantes ('O governo POl..'8 tender d sufocar 
a iniciativa e a empresa" .43 

A prof. Beatriz Wahrlich traz excelente colaboração aI dizer, "Nem .:mpre há unidade 
de direção na supervisão ministerial, existindo casos de dU:Jlicação dos r ·ecanismos de con
trole, com a montagem de assessoria especializada junto ao ministro c'", Estado do Sttor, 
e o conseqüente by pass dos órgãos normativos setoriais e da secretaria ~'era; do ministério, 
na qual estão integrados os órgãos de planejamento".44 

Victor A. Thompson dizia "ser a ênfase em controle L )ica de um rr.. ·ndo relativamente 
estático como aquele em que essa concepção fora elaboradil, ao passo qu : numa situação de 
mudança rápida e constante, como no desenvolvimento ec)nômico, o cc 1trole é muito me
nos relevante e o ideal deve ser a adaptação".4 S 

Alerta importante vem de Heath, sobre duplicidade C~ comando p:ejudiclal dOS entes 
estatais, ou seja: "Uma empresa pública não pode, slmultâneamente, ser I;sponsável perante 
dois órgãos pelas mesmas ações, a menos, é claro, que ó:l1bos concordem, com precisão, 
sobre a natureza das políticas, o conteúdo das metas, a t:xtensão em lue o desempenho 
estava atingindo seus objetivos e, na hipótese de InsuceSSG, sobre o tipe de medidas reme
diadoras a serem utilizadas. Em qualquer sistema deme.crático, é ex, remamente difícil 
que ambos esses órgãos tenham pontos de vista iguais".·' 

Em se aprofundando mais no estudo de Heath, po(e dizer-se qu na determinação 
de um sistema de controle há que se ter em vista uma to-ma sob a qUe a empresa é esta
belecida e as políticas que a empresa adota. 

Há uma gama enorme de variáveis no tocante à qut-.;tão de sisten JS de controle, re

lativamente aos aspectos de proximidade, concentração, :,ível e de formalidade do slste· 

ma de controle. Quanto a este último, talvez o mais crucial de todos, num extremo do 

41 Paulo Motta. "Supervislo MiniHerial", pp. 13-14. 

43 John B. Heath. "Sistema de controle para empresas públicas er 1 países em desenvolvime'lto", p. 56. 

44 Beatriz Wahrlich, op. cit., p. 24. 

45 "Admininrative objetives for dc-velopment", in Beatriz Wahrlich, ~)p. cit., p. 50. 

46 Op. cit., pp. 64-55. 
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qual poderia estar um sistema bastante formal de contri;ie, enquantC' rloutro extrerr,o. 

se estabeleceria um sistema intormal de cor,lrole. A que 1<10 fundame tal pertinente es

taria ligada à confiança. Se o governo confia na empresa, acredltandú que ela será Cdpaz 

de bom trabalho, o grau de orientação do seu desempenho é bem mO<F'sto. Quanto me

nos o governo confiar na empresa, mais desejara exercer um controlr específico, eXigir 

informações específicas, interferir em todos os níveis da política e fal·,: sentil sua iníiu

ência sempre que p_uder. Isso, na opinião je Heath, constitUi o cerr,.; do problerr 1 de 

controle. 47 

Outro fator importante na determin~ão da natureza ~ do grau :8 forma!ldad; de 

um sistema de controle é a estrutura do mercado em que a empresa estl'/er Jtuando 'Jum 

mercado monopolístico há forte possibilidade de um sistema mais for:nal de contro ~ de 

que naquele em que prevalece uma situação competitivo, urna Vf:.i llUf- ~ comoetição ,)te

rece a possibilidade de efetuar-se a autore~ulação no disclplmamento das ações das t0r

ças atuantes no mercado. 

Num regime de mercado altamente competitivo, hél necesSidade de organizaçã., es

truturada para competir, dar soluções rápidas aos problemas emergentes, Nessas C'I, ,JnS

tâncias. uma organização burocrática não pode ser eficiente. Adotar a réplica de or~cnl

zação do serviço público numa empresa pública. soluçãc apropriada em algumas clrcuns

tancias. pode significar enfoque totalmente errado em outras, 

Paulo Motta, em excelente estudo, faz análise geral e prcfunda do contrCile das em

presas estatais no Brasil, que abrange suas Nigens. onde são perpassados os fatores de na

tureza econômica. pol ítica, administrativa e social. Penetrõndo na realidade do COII trole 

existente para o setor. constata a ausência je uma pol ít :':a gerai de coo trole das en,pre

~as públicas • .não havendo. pois. uniformiaade nem direcionamento c'!ntral de controle 
extensivo sobre as empresas, 

No que se prende ao controle sobre ',calores políticos. dC'itaca a ;'dca tradição par

lamentar como óbice. concorrendo para a , .. eficiência do controle SObk a~ empresas. Pra
ticamente conclui pela inexistência do controle sobre ar jetivos organl[<lcione:.; em face 

das múltiplas dificuldades apresentadas, no particular. EntatlziJ o con'''ole formal e pro

cessual existente exercido sobre as empresas públicas.Q'Je varia segunr10 o mirlistériD en

carregado da supervisão. 

Apresenta, finalmente. proposições sobre as dimensões gerenciai;> do controle, ten

dentes à sua harmonização e integração, Visando melhorar éi eficácia do controle sobre 

as empresas públicas. Resumidamente, são as seguintes as sua" proposições' 1) aprimorar 
o sistema de planejamento da administração direta; 2) ~;timu:ar os órgãos da administra

ção direta a aumentar o nível de harmoni:;, compatibilização e opE:raclonalldade de suas 

47 Ibidem. 

\ 
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pai íticas, planos e programas; 3) institucionalizar em cada ministério um sistema de ,n- t 

formações sobre as atividades das empresas públicas por ele supervisionadas; 4) garantir 

maior representatividade nos conselhos normativos setoriais que supervisionam as em

presas públicas; 5) integrar a atividade de planejamento dos ministérios (Secretaria Ge

rai) com o das empresas públicas com vistas na sua compatibilização; 6) atualizar 03 cri

térios de fiscalização financeira ligando-os a uma visão de objetivos. 

Por fim, relativamente à uniformização ou pluralização do controle, opina favora

velmente pelo aprimoramento do controle setorial já existente nos ministérios, enquanto, 

por outro lado, sugere que os controles administrativos das atividades de apoio, como: 

pessoal, material e finanças, devem ser afrouxados o máximo possível, a fim de permitir 

maior flexibilidade de atuação das empresas. Controlando-se os fins, naturalmente se 

controlam os meios. Diz, ainda, que, "a eficácia do controle das empresas públicas vai 

depender, portanto, da capacidade de reconciliar ambas as dimensões, ou seja, garantir 

eficácia e flexibilidade no alcance dos objetivos socioeconômicos:' .48 (o grifo é nossol 

Caio Tácito, por seu lado, lembra a exigência de adaptação dos meios de controle 

às novas formas de atuação do Estado, falando da necessidade da instituição de:;ontrc

les funcionais, destinados à aferição da eficiência, legalidade e m'::>ralidade adminl::trativa, 

em todos os níveis, compreendidas, portanto, as empresas públicas. É oportuna a sua 

colocação. "Não satisfaz ao interesse coletivo que a administraçao pública apenas se abs

tenha de cometer atos ilegais. Se o primeiro dever do administrador é o de respeitar as 

qormas administrativas, torna-se mister, ainda, que a sua atuação alcance os obje:lvos so

.:13is e econômicos desejados".49 

E compreensível, dessa forma, que o Estado não deve perde: de vista seu firr~ último, 

que se consubstancia na defesa dos interesses coletivos, daí a razão maior da sujeição das 

empresas públicas à coordenação e fiscalização das autoridades governamentais, numa 

tentativa de subordinar a sua gestão aos preceitos do interesse cJletivo, evitando-se a pró

pria desintegração do Estado em uma constelação de entidades independentes e iSOladas, 

nos [TiOldes do direito privado. 

O aspecto da importância do controle dos gastos público~; e, sobretudo, G controle 

po! ítlco e empresarial dessas organizações, passaram a constituir-se em questões funda

niêntól:> diante de um processo desenvolvimentista adotado pelo Brasil. O crescimento 

LJ2:3mesurado do número de empresas estatais nas décadas de 1960 e 1970, por diversas 

razões de ordem política, social, segurança e econômica, ditou, por via de conseqüência, 

a necessidade de urgente controle, principalmente do aporte de recursos públ~cos, indis

,Jerlsáveis, por vezes, à expansão dos empreendimentos. 

H "O controle de empresas estatais no Brasil", RAP l4 (2) (abr/jun·1980:, pp. 73-80. 

4-i "O controle da administração e a nova Constituição do Brasil", in Adilson Dallari, op. cit., p. 90. 
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Q crescimento desenfreado e incontrolável da inflação nos últimos anos, elevando-se 

à casa dos três dígitos, também contribuiu para a necessidade de vigiar o crescimento dos 

gastos e o endividamento públicos, notadamente das empresas públicas. Assim sendo, o 

desc:)ntrole de determinada variável inflacionária gerou a criação de um organismo na 

administração direta, centralizando o controle dos orçamentos e balanços, Investimer,tos 

das empresas públicas e suas respectivas disponibilidades, fontes de recursos e obrigações 

financeiras de curto, médio e longo prazos. Este modelo tem sido criticado e Visto com 

cer~o receio e perplexidade pelas entidades controladas, círculo acadêmico e púbilCO em 

geral. 

Em princípio, quando se cogita elocubrar em torno de sistema ou modelo adequa· 

do ao controle da:. empresas públicas, deve-se ter em mente a premissa de que a gerência 

das empresas públicas deve pertencer às próprias empresas; dessa forma o controle a ser 

implantado deve ter o devido cuidado, a fim de não imiscuir-se nos negócios e na gestão 

empresarial, fazendo-se, pois, em torno e à distância. 

Nessas condições, acredita-se que o processo de controle adotado pelo governo, en· 

quanto é proprietário, sobre as suas empresas, deveria realizar-se sob dois aspectos distin

tos na sua forma de ação, sem necessariamente precisar centralizar o controle das opera

ções, procedimerto este que, à primeira vista, indica uma disfunção do processo de des

centralização utilizado. Por este modelo hipotético proposto, o controle se faria em dois 

degraus distintos e complementares: as diretrizes gerais e específicas necessárias ao atendi

mento dos reclamos das pai íticas públicas globais traçadas iJelo governo, enquanto siste

ma nacional ou regional, seriam verificados por seu órgão centralizado, modelo SEST, ao 

passo que os a~pectos gerenciais estariam tão somente a cargo dos ministérios - controie 

setorial - como órgãos executivos de controle das pol íticas %pecíficas e setoriaiS sobre as 

a.:;ões das empresas, com vistas nos seus fins estatutários e sociais. 

O sistema de controle delineado no Decreto- Lei n<? 200/67 é excelente, com:iderado, 

mesmo, o paradigma a ser seguido sem restrições, ou seja, o modelo setorial conjugado à 

própria estrutura governamental, com ênfase na atuação dos ministros de Estadc, compe

temes na condução de suas pastas para os segmentos diversific3dos da situação governa· 

mental. 

A atuaçÊÍo deficiente de um ou de outro ministério. não cumprindo adequadamente 

suas relevantes funções de supervisão, acompanhamento e controle da gestão da~, empresas 

públicas, não justifica. por si só, a implantação de sistema de controle centralizado e para

:810, A falha deve ser corrigida nas suas origens e para isso não falta remédio a·) governo. 

Dessa forma, o modelo SEST. recentemente implantado, deveria cumprir função emi

nentemente saneadora, fazendo os devidos ajustamentos. imrolementando um sistema de 

aC'Jmpanhamento que, posteriormente, seria passado aos órgãos próprios dos :Tllllistérios, 

onde seria mais adequado com o restabelecimento, inclusivamente, dos serviços de audi

Toria flflanceira e a implantação da auditoria de programas, para maior apoio e segurança 

cL~S minlsté·'ios, no particular. 
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6. CONCLUSÃC E SUGESTOES 

A tendência atual do controle dos órgãos públicos rel ice o cu I to às d::. ,(ldO:;;S I:on t ',)ia

doras exercidas pelas au toridades governamentais e afeta o rendimento !Jél empresa est:Jtal. 

O ideal seria a autoridade supervlsora, orientaria para os resultados e os objetivosesldtutários, 

com a noção exata de suas con')t:qüências para o rendlmentc' da empreSa p,jbl ica 

Depreende·se. pOIS, qu~ dS empresas púbilcas devem ffi:recer atenção es~:,eclo OI) j' el

no e dos governados, bem ass;m tratamento capaz de dittngul-las COifl') ,n5lrljlnlfl' dó 

ativIdade econômicd do Estado, dlém do mó':>, não deverli ".;r '.Is:as Cúm0 ;_bs~éi( J I." ,50 
do setor pf ivado. 

O enfoque central da presente monografia sugere. ur conseqüência, conside, , ões 

genéricas sobre pol íticas públicas, intervenção do Estad' no domír'{J eccnômicú '<:m 

como que~ ,ões de subdesenvolvimento, des;gualdades eü 'ômlcas e < J'~' jl~, 001 SIr'ci! bem 

In te/relacionados. 

O Estado hodierno deve figurar na vanguarda das ' .udd"ç,ú Sl)'.-I(J pconêril:"a~" , .. us

cando o desenvolvimento, a par de justiça social e a dl~;ribulçãü eqUlLJliva da len(;~ na

cional. Nesse senHdo, pode afirmar·se que o Estado nã'. atud na ecc-'1om·:j ~C; : .ente me

diante a condição supletiva e de segurança nacional. 11á,utras razoo' lundamentaj~. ple

namente JUSTificáveis. que já estão a indicar seja revislO (; Jarógrofo pri1i'~;ro do drtlgl 170 

da Constituição Federal, a fim de traduzir fiuedlgnamerilf. reallJade atu,J. 

A exemplc de outros países, o prob~ema das err -r('<;'i:' ~)ublf!:;;~ no 8ra,>!1 ',I11ja-se 

mais no terreno da coordenação e do planejamento Se'\r:':l! '; globai di) que meSrTl 1) no 

de controle. 

Desde que acionadas como instrumento de pol ítie ecc''lômic(:!, ,-l~ emprL)d~ Cj go' .. 

verno vêrr acompanhando o crescimento ,'e toda éI ec .~on\·a. aUlObi'arVJo-lhe d (cJ!Jâci

dade de autofir.anciamento I'? de acumu;,.)Ção finance'~. rl,.:.urand() dlversdic.ar-Ihe os 

investimentos e criar tecnologia própria em setores v·tals c, econOrrlia. f:ntlm, cu:npm 

rigorosamente suas finalidades sociais e cons!ltucionais. 

Destarte, o debate do vma "estatiz<;'ão versus p. ,'ó';l :,10" f',{L é con:,lrUlivú e a 

divergência entre os seus adeptos é meran ente esotéric;. SOrT:cnte aci.r d O~ ân' TIOS>: vem 

ao encontro de objetivos n50 muito precsos no jogo ')35 n3lxi'Ses e ('jos Interes~e<. mais 

recônditos de seus manipuladores_ 

E necessáriO seja esclar'cido que éi ~mpresa PÚbllCI r~ pretende competir (om a_ 

empresa privada, seus propc::,itos são Ol,; .ros. mais E;,C '(1",(.'; \ilsando. prinCipalmente. a 

cumprir finalidades superiorf' do mais alt·) ;nteressí:; nÜ:.cna:. até de proteçãc· <JiJ ;JI ópria 

empresa privada nacional no seu embatp-.I.)ffi o pl)derl)~,o ~_:apltai estrangeiro repl(..>enta' 

do pelos tentáculos das emprf>j35 transndCi ~.~dIS_ 
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No que concerne ao dilema "controle versus autonomia", chega-se à conclusão ,je .. 

que determinado grau de liberdade operacional constitui imperativo das modernôs pr~> 

cas empresariais, notadamente as de natureza competitiva em que devem preponderar a 

flexibilidade, rapidez, criatividade e as inovações inerentes à própria natureza da ô:!Vld3-

de empresarial, como postulados da ação dos dirigentes públicos, envolvi jos e preúcu;:,a

jos com o aspecto da eficácia e rendimento da empresa. 

Dessa forma, autoridade supervisora alguma, que se preocupe verdadeiran'lt:nte em 

o rendimento da empresa pública, poderá, em sã consciência, subordinar a au~GnGmla 

empresarial às exigências do controle, sem considerar as conseqüências co seu ato riU :0-

cante aos resultados que espera obter do ente controlado. 

Compreende-se, perfeitamente, que a empresa privada goze de lib:::rdade 3 fim de 

estabelecer e dirigir seus negócios segundo as conveniências momentâneas, pOdendo je

cidlr sobre o investimento que melhor lhe consultar, tendo em vista, pr-ioritarlarr,enté:, a 

rentabilidade dos capitais empregados. Por outro lado, empresa pública não Gode ter 

comportamento similar, uma vez que se faz necessário certo grau de l:1tegração corr: as 

demais pol íticas públicas previstas para aplicação num amplo contextr) nacional, a ma

croeconomia. 

A tese em causa, de caráter nitidamente acadêmico, tenta compro' ar, exaustivamen

te, contando com a colaboração imprescind ível de especialistas, estud osos das Ciências 

Sociais interessados em debater o tema, de que o controle e suas recer.tes mandestações 

centralizadoras, e, principalmente, os seus eventuais excessos, tendem E: tolher a iniciati

va e a criatividade do dirigente público, além de desestimular-lhe a açãc com reais preju í
lOS até para a própria economia nacional. 

ASSim, pressionados pelos órgãos contro:adores e sob as rígidas jetermlnações go

vernamentais, via porta-vozes oficiais, de caráter repetitivo, os dirigentes de empresas pú

blicas terminam por adotar comportamento típico de funcio:1ário público enquaarado, 

attmto aos regulamentos, receosos de assumi: responsabilidad9, com oerdas substórciais 

para as atividades empresariais. 

Q modelo SEST, recém-implantado, traduz, inquestion3velmente, a aspiração e a 

decisão personalizada de um governo forte, nitidamente centl alizador. Tem, entretanto, 

,sua validade reconhecida numa situação emergencial. comprm'ada de dificuluddes E:~onô

micas graves, crise financeira aguda em que o governo se vê compelido a lançar m50s de 

medidas restritivas de caráter geral. Para adoção a longo prazo é contra-indicado. uma 

~t:z que tolhe, limita, inibe a ação empresarial e vem de encontro ao sistema de cú'ltrol.e 

serorlal preconizado pelo Decreto- Lei n'? 200/67. 

Nesse sentido, a modificação introduLida na estrutura d9 controle interno, no final 

Cle 1979, já comentada noutro tópico, retirou dos Ministérios a atribuição reidtlva a pro

CéJlmenws de auditoria, ora a cargo do órgão central de sistema, a Secretaria Cen:ral de 
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Controle Interno, criado na mesma época e subordinado à SECRETARIA DE PLANE

JAMENTO DA PRESID~NCIA DA REPÚBLICA (SEPLAN). Esta medida, emlnénte

mente centralizadora, parece temerária, uma vez que, além de vedar aos Ministérios se

toriais o exerc ício desses extraordinários serviços de fiscalização e controle, contrarIa o 

espírito que norteou a reforma administrativa de 1967, que tende mais para a descentra

IIZ3Ção administrativa. 

Sem embargo, o comando do sistema poderia ser transferido par2 a SEPLAN sem 

Cdusar problemas, nos moldes outrora existentes, com um órgão semelhante à ex-Inspe

tL,rla Geral de Finanças do Ministério da Fazenda à frente dos serviços de auditoria, sem, 

contudo, retirar referidas atribuições das atuais Secretarias de Controle Interno que, em 
questões de auditoria ficariam sob a orientação funcional e sistêmica da Secretaria Cen

trai de Controle Interno, cumprindo-lhes dar ênfase aos procedimentos de auditoria pro

gramática, em tão boa hora implantados, porém ainda desativados, mas que tantos bene

tícios poderão trazer à segurança do sistema de controle da administração ff:'derai. 

Observância às leis e regulamentos não deve ser apenas o objetivo dJ controle púoii

co, o qual deve estar direcionado, acima de tudo, pela ação corretiva e l'lformatlJa, aiém 

de preocupar-se, predominantemente, com os ~esultados, a eficiência, 2 eficácia da ges

tão das empresas estatais e seu alcance social. 

Por outro lado, postula-se, preferentemente, em favor das empresa~ públicas produ- 1-

toras de bens ou de serviços que, atuando segu:'ldo as regras do mercadc altamente com

pêtltivo, em igualdade de condições com as empresas privadas, precisarr de mal:)r auto

nom!a nas áreas administrativa, financeira e técn:ca, mesmo sob o risco dE' distorcões. atra

vés da atuação individualista de determinados dirigentes que discreparT. das orientações 

superiores. Para os excessos e distorções porventura detectados, dispõe o governo do rrle

Ihar tnstrumento de controle, isto é, o poder de substituir, pura e simp·esmente. o d rl

gente que contrar ia as diretrizes governamentais. 

Sabendo-se que as empresas estatais possuem personalidade jurídica e patrimôniO 

próprios, distintos da União, com capacidade de administrar-se, conquanto criadas me

diante autorização do Estado, suas atividades devem ser coordenadas à. demai) dtlvlda

dêS governamentais, sujeitando-se aos controles genéric'(;C, da administra::.ão centralizada. 

No entanto, com menor rigidez, a fim de que não fru~lrt.:, lia prática, a finalidade perse

guida nos objetivos hnais de sua criação. 

Entende-se corno medida cautelar, a fim de minimizar os atritos 2ntre controle e 

dUlOnomia empresarial, o interesse de o Estado cuidar de estabelecer regías, diretrizes je 

comportamento bem claras e definidas, destinadas aos dois segmentos 0nvolvICl~)3 (er,ti

jadas controladoras e entes controlados). através de relações em nível r lerárqu"_0 com

p31 ível. 

O controle préVIO, exercido através de cO:lhecidas autorizações, tem a característi

ca Implícita de, no mínimo, procrastinar as decisões e, conseqüenten":lte. influir, de for

,ra riêgatl'.a, nas irnplementações que dependerfl desse ato, já superddo na maioria dos 
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países adiantados. Da í a razão por que se torna necessária uma análise rrais acurada des

ses procedimentos, com vistas em eliminar aqueles já ultrapassados, sem 3 menor imp,::Jr

tància, e que somente dificuldades acarretam para os entes controlados. 

As experiências externas encaminham-se num sentido evolutivo visando a maior au

tonomia de ação para as empresas do Estado. O exemplo mais significativo, que lius:ra 

essa afirmação, talvez seja o "contrato por programa" existente na França, no qual 7:ca 

ressaltada a responsabilidade do dirigente público e sua plena liberdade de ação, sem pre

ju ízo dos controles governamentais que, entretanto, não interferem na gestão da empresa. 

No Brasil, entre as causas que estão influindo mais de perto no atual estágio do sis

lema de controle da administração federal, distingue-se a insuficiente participéicão iégis

lativa nas decisões governamentais - tendo em vista o predomínio de L..m executivo 'or

te e centralizador -, aliada à pouca ou nenhuma importância dos organismos sociais de 

pressão, tais como: as entidades de classe e os órgãos estudantis e comunitários, bastante 

enfraquecidos e desestimulados. 

Os planos, programas, a alocação de recursos públicos, em regra geral devem ser ob

jeto de amplo debate, no qual participe a sociedade através de suas lide' anças e iegít:rnos 

representantes. Reivindica-se, em nome da maior representatividade social, a de'/oiLção 

ao poder legislativo de prerrogativa, que foi sua, de participar ativamente do processo de 

alocação de recursos pertencentes ao povo que, atualmente, sofre séria limitação de na

tureza constitucional. 

Nesse contexto cabe uma colocação sobre o papel da imprensa como fator de con

trole social. Sem dúvida alguma, a imprensa livre, atuando scb o enunciado "liberdade 

com responsabilidade", pode ser forte aliada d:3 administração, ':;omo instrumento de con

tfole na defesa Intransigente dos interesses celetivos, informarodo adequadamente, apon

tando os abusos e os excessos cometidos, que discrepam, disto~cem até da orientação go

vernamental. 

Reforça-se, por fim, a posição inequ ívoCE de defesa das empresas do governo nc âm-

bito dos países em fase de desenvolvimento, como alternativa válida, na sua condição de 

aliadas Indispensáveis desses países no processo de desenvolvimento econômico e social 

,i2tlagrado, com certo atraso, por força de cirC'Jnstâncias conjunturais rT omentâneas. Acre

di ta-se que essa tarefa é grandiosa demais para ser suportada, apenas, com os esforços da 

iniCiativa privada nacional, razão por que há nt:cessidade da participaçãc do Estado através 

de suas empresas e do capital estrangeiro, ser'lpre bem-vindo, desde qtJe com as cautelas 

deVidas, tomadas de acordo com o interesse nacional envolVido, principalmente, o da pró

~)r la empresa privada nacional. 

Assim sendo, o controle das empresas pjblicas não pode ser fator limitante de sua 

a:ão, sob pena de prejudicar os seus planos de alcance social a serem atingidos, que vêm ao 
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encontro das aspirações e dos anseios mais justos de desenolvimento de curto, médio ou lon

go prazo. objetivando o bem-estar da sociedade brasileira. de conformidade com o müdelü 

econômico escolhido. que prevê a atuação conjunta do capital público e dos capl1ol'> pr:

vJdos nacional e estrangeiro. 
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